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З А К О Н

за изменение и допълнение на
Закона за горите

(Обн., ДВ, бр. 19 от 2011 г.; изм., бр. 43 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.)




§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и включват горските територии – държавна собственост и тези, собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ до 2 ха. включително.”
2. В ал. 3 след думата „имоти” се добавя „от 2”. 
3. В ал. 7 се създава изречение второ: „Изработването на горскостопанските планове за горските територии - собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ до 2 ха. включително, се възлага едновременно с инвентаризацията по чл. 16, ал. 1 и се финансира от държавния бюджет.
4. В ал. 11 накрая се добавя „и/или  от съответното държавно предприятие по чл. 163”.
5. Създава се ал. 14: 
„(14) В случай, че физическите лица, юридическите лица и техни обединения – собственици на горски територии с обща площ до 2 ха. включително не желаят да ползват изработения по реда на ал. 7 горскостопански план, те възлагат изработването на горскостопанска програма за своя сметка.”

§ 2. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „движими вещи и” се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите се разпорежда безвъзмездно с движими вещи – държавна собственост, когато разпореждането е между Изпълнителната агенция по горите, нейните структури и специализирани териториални звена.”

§ 3. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думата „ежегодно” се заличава.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Началната цена за провеждане на съответния търг за отдаване под наем на поземлени имоти  в горските територии – държавна собственост, не може да бъде по-ниска от определената по реда на наредбата по чл. 86, ал. 2 цена.” 

§ 4. В чл. 43, ал. 4 след думите „ал. 4” се добавя „и 5”.

§ 5. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 се създава буква „ж”:
„ж) зооветеринарни и биотехнически съоръжения.”;
б) точка 4 се изменя така:
„4. нефтопроводи, топлопроводи, газопроводи, нефтопродуктопроводи, надземни и подземни проводи за  хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия;”
в) създават се т. 5 и 6:
„5. надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации със сечение над 1500 мм;
6. стъпки на съществуващи лифтове и влекове, които са обявени за търпими строежи по реда на Закона за устройство на територията – за срок до 20 години.”
2. Â àë. 2, ò. 2, áóêâà „á” ñëåä äóìèòå „ò. 4” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ  „5”. 

§ 6. Â ÷ë. 55 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1, ò. 1 íàêðàÿ ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ  è  ñå  äîáàâÿ  „áóêâà „à” è ÷ë. 54, àë. 1, ò. 4, 5 è 6”.
2. Â àë. 3:
à) òî÷êà 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
„1. ñêèöà íà èìîòà èëè ñêèöà-ïðîåêò íà ïëîùòà îò êàäàñòðàëíàòà êàðòà èëè îò êàðòàòà íà âúçñòàíîâåíàòà ñîáñòâåíîñò, èçâàäêà îò êàäàñòðàëíèÿ ðåãèñòúð èëè îò êàðòàòà íà âúçñòàíîâåíàòà ñîáñòâåíîñò ñ äàííè çà èìîòèòå è ïàðòèäè çà òÿõ;”
á) ñúçäàâà ñå ò. 3:
„3. ñòàíîâèùå îò ñúîòâåòíàòà ðåãèîíàëíà äèðåêöèÿ ïî ãîðèòå, èçäàäåíî âúç îñíîâà íà äîêóìåíòèòå ïî ò. 1 è 2.”

§ 7. Â ÷ë. 56 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1:
à) â òåêñòà ïðåäè ò. 1 ñëåä äóìàòà „ñòðîåæ” ñå äîáàâÿ „ïî ÷ë. 54, àë. 1, ò. 1 è 2,  ò. 3, áóêâà „æ”, ò. 4, 5 è 6”;
á) òî÷êà 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
„1. ñêèöà íà èìîòà èëè ñêèöà-ïðîåêò íà ïëîùòà îò êàäàñòðàëíàòà êàðòà èëè îò êàðòàòà íà âúçñòàíîâåíàòà ñîáñòâåíîñò, èçâàäêà îò êàäàñòðàëíèÿ ðåãèñòúð èëè îò êàðòàòà íà âúçñòàíîâåíàòà ñîáñòâåíîñò ñ äàííè çà èìîòèòå è ïàðòèäè çà òÿõ, èëè êîìáèíèðàíà ñêèöà, ñúäúðæàùà ñúùèòå äàííè;”
â) â ò. 4 ñëåä äóìèòå „áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå” ñúþçúò „è” ñå çàìåíÿ ñ „èëè”.
2. Â àë. 6 èçðå÷åíèå âòîðî ñå çàëè÷àâà.

§ 8. Â ÷ë. 57 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 3:
„(3) Îïðåäåëåíàòà ïî ðåäà íà ÷ë. 86, àë. 3 ñòîéíîñò íà äúðâåñèíàòà îò ãîðñêèòå òåðèòîðèè – äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, âúðõó êîèòî å ó÷ðåäåíî ïðàâî íà ñòðîåæ, ïîñòúïâà â ïðèõîä íà ñúîòâåòíîòî äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå ïî ÷ë. 163.”
2. Äîñåãàøíàòà àë. 3 ñòàâà àë. 4. 

§ 9. Â ÷ë. 59, àë. 2 ñå ñúçäàâà èçðå÷åíèå âòîðî: „Èçãðàæäàíåòî íà òàêèâà îáåêòè ñå äîïóñêà ñëåä èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ.” 

§ 10. Â ÷ë. 60 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 3:
„(3) Äîáèâúò è ðàçïîðåæäàíåòî ñ äúðâåñèíàòà îò îáåêòèòå ïî ÷ë. 59, àë. 2 ñå èçâúðøâàò ñëåä èçäàâàíå íà ðàçðåøåíèå çà ñòðîåæ.”
2. Äîñåãàøíàòà àë. 3 ñòàâà àë. 4.

§ 11. Â ÷ë. 61 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1:
à)  òî÷êà 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
„1. íàäçåìíè è ïîäçåìíè ïðîâîäè çà õèäðîòåõíè÷åñêè ñúîðúæåíèÿ, âîäîïðîâîäè è êàíàëèçàöèè ñúñ ñå÷åíèå ïîä 1500 ìì, êàêòî è âúçäóøíè è ïîäçåìíè åëåêòðîïðîâîäè, êàáåëè è äðóãè äîâåæäàùè è îòâåæäàùè ïðîâîäè íà òåõíè÷åñêàòà èíôðàñòðóêòóðà;”
á) â ò. 3 íàêðàÿ ñå äîáàâÿ „- çà ñðîê äî 30 ãîäèíè”. 
2. Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 2:
„(2) Ñåðâèòóò âúðõó ïîçåìëåíè èìîòè â ãîðñêè òåðèòîðèè ìîæå äà ñå ó÷ðåäè çà îáñëóæâàíå íà íàäçåìíè è ïîäçåìíè ïðîâîäè çà õèäðîòåõíè÷åñêè ñúîðúæåíèÿ, âîäîïðîâîäè è êàíàëèçàöèè ñúñ ñå÷åíèå íàä 1500 ìì., íåôòîïðîâîäè, òîïëîïðîâîäè, ãàçîïðîâîäè, íåôòîïðîäóêòîïðîâîäè, íàäçåìíè è ïîäçåìíè õèäðîòåõíè÷åñêè ñúîðúæåíèÿ çà ïðîèçâîäñòâî íà åëåêòðè÷åñêà åíåðãèÿ.”
3. Äîñåãàøíàòà àë. 2 ñòàâà àë. 3.

§ 12. Â ÷ë. 62 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1:
à) â ò. 1 äóìèòå „àë. 2” ñå çàìåíÿò ñ „àë. 3”;
á) â ò. 2 äóìèòå „àë. 2” ñå çàìåíÿò ñ „àë. 3”.
2. Â àë. 3:
à) òî÷êà 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
„1. ñêèöà íà èìîòà èëè ñêèöà-ïðîåêò íà ïëîùòà îò êàäàñòðàëíàòà êàðòà èëè îò êàðòàòà íà âúçñòàíîâåíàòà ñîáñòâåíîñò, èçâàäêà îò êàäàñòðàëíèÿ ðåãèñòúð èëè îò êàðòàòà íà âúçñòàíîâåíàòà ñîáñòâåíîñò ñ äàííè çà èìîòèòå è ïàðòèäè çà òÿõ;”
á) ñúçäàâà ñå ò. 3:
„3. ñòàíîâèùå îò ñúîòâåòíàòà ðåãèîíàëíà äèðåêöèÿ ïî ãîðèòå, èçäàäåíî âúç îñíîâà íà äîêóìåíòèòå ïî ò. 1 è 2.”

§ 13. Â ÷ë. 63 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1, ò. 1 äóìèòå „àë. 2” ñå çàìåíÿò ñ „àë. 3”.
2. Â àë. 2:
à) òî÷êà 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
„1. ñêèöà íà èìîòà èëè ñêèöà-ïðîåêò íà ïëîùòà îò êàäàñòðàëíàòà êàðòà èëè îò êàðòàòà íà âúçñòàíîâåíàòà ñîáñòâåíîñò, èçâàäêà îò êàäàñòðàëíèÿ ðåãèñòúð èëè îò êàðòàòà íà âúçñòàíîâåíàòà ñîáñòâåíîñò ñ äàííè çà èìîòèòå è ïàðòèäè çà òÿõ, èëè êîìáèíèðàíà ñêèöà, ñúäúðæàùà ñúùèòå äàííè;”
á) â ò. 4 ñëåä äóìèòå „áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå” ñúþçúò „è” ñå çàìåíÿ ñ „èëè”.
3. Â àë. 6 èçðå÷åíèå âòîðî ñå çàëè÷àâà.
4. Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 10:
„(10) Îïðåäåëåíàòà ïî ðåäà íà ÷ë. 86, àë. 3 è 4 ñòîéíîñò íà äúðâåñèíàòà îò ãîðñêèòå òåðèòîðèè – äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, âúðõó êîèòî å ó÷ðåäåí ñåðâèòóò èëè òàêúâ å âúçíèêíàë ïî ñèëàòà íà ñïåöèàëíè çàêîíè, ïîñòúïâà â ïðèõîä íà ñúîòâåòíîòî äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå ïî ÷ë. 163.”
5. Äîñåãàøíàòà àë. 10 ñòàâà àë. 11.

§ 14. Â ÷ë. 64 àë. 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
„(2) Ïðèåìàíåòî íà ïîäðîáåí óñòðîéñòâåí ïëàí çà ñåðâèòóòèòå ïî àë. 1 ñå ðàçðåøàâà ñëåä ñúãëàñèå íà ëèöàòà ïî ÷ë. 62, àë. 1.”

§ 15. Â ÷ë. 66 ñëåä äóìèòå „àë. 1” ñå äîáàâÿ „è 2”.

§ 16. Â ÷ë. 67 ñëåä äóìèòå „àë. 1” ñå äîáàâÿ „è 2”.

§ 17. Â ÷ë. 68 ñëåä äóìàòà „ñåðâèòóòè” ñå äîáàâÿ „èëè òàêèâà ñà âúçíèêíàëè ïî ñèëàòà íà ñïåöèàëíè çàêîíè”.  

§ 18. Â ÷ë. 69, àë. 1 â ò. 2 â íà÷àëîòî ñå äîáàâÿ „íà äúðæàâíè îðãàíè, èçâúðøâàùè äåéíîñòè ïî êîíòðîë è îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà - êîãàòî òîâà å ñâúðçàíî ñ äåéíîñòòà èì, êàêòî è”.

§ 19. Â ÷ë. 70 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 ò. 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
„1. ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è õðàíèòå – â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 69, àë. 1, ò. 2 è 3;”.
2. Â àë. 2:
à) â òåêñòà ïðåäè ò. 1 ñëåä äóìèòå „ñêèöà íà èìîòà” ñå äîáàâÿ „èëè ñêèöà-ïðîåêò” è ñëåä äóìèòå „êàðòàòà íà âúçñòàíîâåíàòà ñîáñòâåíîñò” ñå äîáàâÿ „ñúãëàñóâàíà îò ñúîòâåòíàòà ðåãèîíàëíà äèðåêöèÿ ïî ãîðèòå, è îöåíêà íà èìîòà”;
á) â ò. 2 ñëåä äóìèòå „áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå” ñúþçúò „è” ñå çàìåíÿ ñ „èëè”;
â) òî÷êà 3 ñå èçìåíÿ òàêà:
„3. èçãîòâåí è îäîáðåí ïðîåêò çà ðåêóëòèâàöèÿ â ñúîòâåòñòâèå ñ íîðìàòèâíî óñòàíîâåíèòå èçèñêâàíèÿ çà ðåêóëòèâàöèÿ íà íàðóøåíè òåðåíè – êîãàòî äåéíîñòòà, çà êîÿòî ñå ó÷ðåäÿâà ïðàâîòî íà ïîëçâàíå, å ñâúðçàíà ñ îòíåìàíå íà ïîâúðõíîñòíèÿ ïî÷âåí ñëîé;”
ã) ñúçäàâà ñå ò. 4:
„4. áåçóñëîâíà íåîòìåíÿåìà áàíêîâà ãàðàíöèÿ çà èçïúëíåíèå íà ïðîåêòà ïî ò. 3 â ðàçìåð íà îáùàòà ñòîéíîñò íà ðåêóëòèâàöèÿòà è áàçèñíàòà öåíà íà èìîòà, âúðõó êîéòî ñå ó÷ðåäÿâà ïðàâîòî íà ïîëçâàíå, îïðåäåëåíà ïî ðåäà íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 86,    àë. 2, èçäàäåíà â ïîëçà íà ñîáñòâåíèêà èëè íà ñúîòâåòíîòî äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå ïî ÷ë. 163, êîãàòî äåéíîñòòà, çà êîÿòî ñå ó÷ðåäÿâà ïðàâîòî íà ïîëçâàíå, å ñâúðçàíà ñ îòíåìàíå íà ïîâúðõíîñòíèÿ ïî÷âåí ñëîé; ãàðàíöèÿòà ñå îñâîáîæäàâà â åäíîìåñå÷åí ñðîê ñëåä ïðèåìàíå íà ðåêóëòèâàöèÿòà.” 
3. Â àë. 3 äóìèòå „Ëèöåòî ïî àë. 1” ñå çàìåíÿò ñ „Îðãàíúò ïî ÷ë. 69, àë. 2” è äóìèòå „â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò äàòàòà íà ïîñòúïâàíåòî ìó” ñå çàëè÷àâàò.
4. Â àë. 4 èçðå÷åíèå âòîðî ñå çàëè÷àâà.

§ 20. Â ÷ë. 71, àë. 1 äóìèòå „ñâúðçàíè ñ òúðñåíå è ïðîó÷âàíå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî ðåäà íà Çàêîíà çà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà” ñå çàìåíÿò ñ „ïî ÷ë. 69, àë. 1,     ò. 1”.

§ 21. Â ÷ë. 73 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1:
à) â ò. 1 ñëåä äóìàòà „ïðåäïðèÿòèÿ” ñå äîáàâÿ „è ôåðìè çà îòãëåæäàíå íà æèâîòíè, ðèáà è äðóãè âîäíè æèâîòíè” è äóìèòå „ñ èçêëþ÷åíèå íà ñòúïêèòå íà åëåêòðîïðîâîäíèòå ñòúëáîâå” ñå çàëè÷àâàò;
á) â ò. 3 äóìàòà „ïðèåòè” ñå çàìåíÿ ñ „äåéñòâàùè”;
â) òî÷êà 4 ñå èçìåíÿ òàêà:
„4. ñúçäàâàíå èëè ðàçøèðÿâàíå íà îòäåëíè óðåãóëèðàíè ïîçåìëåíè èìîòè, çà êîèòî èìà âëÿçúë â ñèëà:
à) ïîäðîáåí óñòðîéñòâåí ïëàí - çà ðåàëèçèðàíå íà èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè íà ñïåöèàëèçèðàíèòå èíñòèòóöèè çà ïðåäîñòàâÿíå íà ñîöèàëíè óñëóãè;
á) îáù óñòðîéñòâåí ïëàí – â îñòàíàëèòå ñëó÷àè;”	
2. Àëèíåÿ 4 ñå èçìåíÿ òàêà:
„(4) Ïðîìÿíà íà ïðåäíàçíà÷åíèåòî íà ïîçåìëåíè èìîòè â ãîðñêè òåðèòîðèè ïî àë. 1, ò. 3 è ò. 4, áóêâà „á” ñå èçâúðøâà, ñëåä êàòî çàÿâèòåëÿò å ïðèäîáèë ïðàâîòî íà ñîáñòâåíîñò âúðõó  èìîòà.”

§ 22. Â ÷ë. 75, àë. 2, ò. 1 ñëåä äóìèòå „ñêèöà íà èìîòà” ñå äîáàâÿ „èëè ñêèöà-ïðîåêò”. 

§ 23. Â ÷ë. 77 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â àë. 1 ò. 5 ñå èçìåíÿ òàêà:
„5. âëåçëè â ñèëà àäìèíèñòðàòèâíè àêòîâå, èçäàäåíè ïî ðåäà íà ãëàâà øåñòà îò Çàêîíà çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà èëè ïî ðåäà íà Çàêîíà çà áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå, èëè ñòàíîâèùå íà êîìïåòåíòíèÿ îðãàí ïî îêîëíà ñðåäà ïî äâàòà çàêîíà;”.
2. Â àë. 3 èçðå÷åíèå âòîðî ñå çàëè÷àâà.

§ 24. Â ÷ë. 78, àë. 2 äóìàòà „èçäàâàíåòî” ñå çàìåíÿ ñúñ „ñúîáùàâàíåòî”.

§ 25. Â ÷ë. 80 ñå ñúçäàâàò àë. 3 è 4:
„(3) Äúðâåñèíàòà îò ïîçåìëåíè èìîòè â ãîðñêè òåðèòîðèè, ÷èåòî ïðåäíàçíà÷åíèå å ïðîìåíåíî áåçâúçìåçäíî ïî ÷ë. 78, àë. 4, å ñîáñòâåíîñò íà:
1. ñúîòâåòíîòî äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå – çà  ïîçåìëåíè èìîòè - äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, êîèòî ñå óïðàâëÿâàò îò äúðæàâíèòå ïðåäïðèÿòèÿ ïî ÷ë. 163;
2. ñúîòâåòíàòà îáùèíà - çà  ïîçåìëåíè èìîòè - îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò.
(4) Äîáèâúò è ðàçïîðåæäàíåòî ñ äúðâåñèíàòà ïî àë. 3 ñå îðãàíèçèðàò îò ñúîòâåòíîòî äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå èëè îáùèíà.”

§ 26. Â ÷ë. 81, àë. 3, ò. 4 ñëåä äóìèòå „áèîëîãè÷íîòî ðàçíîîáðàçèå” ñúþçúò „è” ñå çàìåíÿ ñ „èëè”.

§ 27. ×ëåí 85 ñå èçìåíÿ òàêà:
„×ë. 85. Àêòîâåòå ïî ÷ë. 56, àë. 3, ÷ë. 63, àë. 4, ÷ë. 70, àë. 3, ÷ë. 77, àë. 2 è ÷ë. 79, àë. 3 ñå ïóáëèêóâàò íà èíòåðíåò ñòðàíèöàòà íà èçäàòåëÿ íà àêòà ïðè ñïàçâàíå íà Çàêîíà çà çàùèòà íà ëè÷íèòå äàííè.” 

§ 28. Â ÷ë. 86 ñå ñúçäàâàò àë. 4, 5, 6 è 7:
„(4) Ðàçïîðåäáàòà íà àë. 3 ñå ïðèëàãà è ïðè èçãîòâÿíå íà îöåíêè çà îïðåäåëÿíå íà îáåçùåòåíèåòî çà ñåðâèòóòè, âúçíèêíàëè â ãîðñêèòå òåðèòîðèè ïî ñèëàòà íà ñïåöèàëíè çàêîíè.
(5) Ïðè ïðîìÿíà íà ïðåäíàçíà÷åíèåòî, ó÷ðåäÿâàíå èëè âúçíèêâàíå íà ñåðâèòóòè, êàêòî è ïðè ó÷ðåäÿâàíå íà îãðàíè÷åíè âåùíè ïðàâà âúðõó ãîðè – äúðæàâíà è îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò ñå çàïëàùà öåíà çà êîìïåíñàöèîííî çàëåñÿâàíå, îïðåäåëåíà åæåãîäíî ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è õðàíèòå.
(6) Öåíàòà ïî àë. 5 ïîñòúïâà â ïðèõîä íà:
1. ñúîòâåòíîòî äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå ïî ÷ë. 163  - çà ãîðèòå – äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò;
2. ñúîòâåòíàòà îáùèíà – çà ãîðèòå – îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò.
(7) Ïëàòåíàòà ïî àë. 6 öåíà ñå ðàçõîäâà ñàìî çà çàëåñÿâàíå.”

§ 29. Â ÷ë. 88, àë. 5 ñå ñúçäàâàò ò. 4 è 5:
„4. ïëàíòàöèè îò áúðçîðàñòÿùè ãîðñêîäúðâåñíè âèäîâå, ñúçäàäåíè âúðõó çåìåäåëñêè çåìè èëè óðáàíèçèðàíè òåðèòîðèè, ñ êðàòúê ñðîê íà îòãëåæäàíå ñ öåë ïðîèçâîäñòâî íà ñïåöèàëíà äúðâåñèíà; ñðîêúò çà îòãëåæäàíå íà ãîðñêîäúðâåñíèòå âèäîâå ñå îïðåäåëÿ ñ íàðåäáàòà ïî ÷ë. 18, àë. 1;
5. ïëîùèòå â ãðàíèöèòå íà ñåðâèòóòèòå íà õèäðîìåëèîðàòèâíèòå ñúîðúæåíèÿ, çà êîèòî ñúãëàñíî ðàçïîðåäáèòå íà ñïåöèàëåí çàêîí íå ñå äîïóñêà íàëè÷èå íà äúðâåñèíà è õðàñòîâà ðàñòèòåëíîñò.”

§ 30. Â ÷ë. 96 ñå ñúçäàâà àë. 3:
„(3) Â ïóáëè÷íèÿ ðåãèñòúð ïî àë. 2 ñå âïèñâàò è äúðæàâíèòå ãîðñêè ñòîïàíñòâà è äúðæàâíèòå ëîâíè ñòîïàíñòâà – äîñòàâ÷èöè íà ãîðñêè ðåïðîäóêòèâíè ìàòåðèàëè.”

§ 31. Â ÷ë. 101, àë. 3 ñå ñúçäàâà ò. 6:
„6. óñëîâèÿòà è ðåäúò çà ïðîâåæäàíå íà ñå÷èòå â ãðàíèöèòå íà êîðåêöèè íà ðåêè.”

§ 32. Â ÷ë. 102 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå äîïúëíåíèÿ:
1. Â ò. 1 ñëåä äóìàòà „áðåçîâèòå” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ „âúðáîâèòå”.
2. Â ò. 2 íàêðàÿ ñå äîáàâÿ „ñ èçêëþ÷åíèå íà òåçè îò êåëÿâ ãàáúð”.

§ 33. Â ÷ë. 104, àë. 1, ò. 1 ñëåä äóìàòà „òîïîëîâèòå” ñå ïîñòàâÿ çàïåòàÿ è ñå äîáàâÿ „ëèïîâèòå, âúðáîâèòå”.

§ 34. Â ÷ë. 105 ñå ñúçäàâà ò. 9:
„9. óñâîÿâàíå íà äúðâåñèíà â ïëîùèòå â ãðàíèöèòå íà ñåðâèòóòèòå íà õèäðîìåëèîðàòèâíèòå ñúîðúæåíèÿ, çà êîèòî ñúãëàñíî ðàçïîðåäáèòå íà ñïåöèàëåí çàêîí íå ñå äîïóñêà íàëè÷èå íà äúðâåñèíà è õðàñòîâà ðàñòèòåëíîñò.”

§ 35. Â ÷ë. 111 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Àëèíåÿ 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
„(2) Äîáèâúò íà äúðâåñèíà îò ãîðñêèòå òåðèòîðèè ñå èçâúðøâà îò òúðãîâöè, ðåãèñòðèðàíè â ïóáëè÷íèÿ ðåãèñòúð ïî ÷ë. 241, ñ èçêëþ÷åíèå íà ñëó÷àèòå, êîãàòî:
1. äîáèâúò ñå èçâúðøâà ñàìîñòîÿòåëíî îò ôèçè÷åñêè ëèöà â ñîáñòâåíèòå èì ãîðè;
2. äîáèâúò ñå èçâúðøâà îò ôèçè÷åñêè ëèöà, çàêóïèëè ñòîÿùà äúðâåñèíà íà êîðåí çà ëè÷íà óïîòðåáà îò äúðæàâíè èëè îáùèíñêè ãîðè áåç ïðàâî íà ïðîäàæáà.” 
2. Ñúçäàâàò ñå àë. 3, 4, 5, 6 è 7:
„(3) Ôèçè÷åñêèòå ëèöà ïî àë. 2, ò. 2 çàêóïóâàò äúðâåñèíàòà îò ãîðñêèòå òåðèòîðèè, ñîáñòâåíîñò íà îáùèíàòà, â êîÿòî å ïîñòîÿííèÿò èì àäðåñ, à êîãàòî òîâà å íåâúçìîæíî – îò ãîðñêèòå òåðèòîðèè, äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò.
(4) Êîëè÷åñòâîòî äúðâåñèíà, êîåòî ìîæå äà ñå äîáèâà ïî ðåäà íà  àë. 2, ò. 2, ñå îïðåäåëÿ:
1. ñ ðåøåíèå íà îáùèíñêèÿ ñúâåò - çà ãîðñêèòå òåðèòîðèè - îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò;
2. îò äèðåêòîðà íà ñúîòâåòíîòî äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå ïî ÷ë. 163 çà âñÿêî òåðèòîðèàëíî ïîäåëåíèå ïî ïðåäëîæåíèå íà äèðåêòîðèòå íà ñúîòâåòíèòå äúðæàâíè ãîðñêè ñòîïàíñòâà è äúðæàâíè ëîâíè ñòîïàíñòâà - çà ãîðñêèòå òåðèòîðèè - äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò;
3. îò äèðåêòîðà íà ó÷åáíî-îïèòíèòå ãîðñêè ñòîïàíñòâà - çà ãîðñêèòå òåðèòîðèè, ïðåäîñòàâåíè èì çà óïðàâëåíèå.
(5) Â ñúîòâåòñòâèå ñ îïðåäåëåíîòî êîëè÷åñòâî ïî àë. 4 êìåòîâåòå íà îáùèíèòå èëè íà íàñåëåíèòå ìåñòà èçãîòâÿò ñïèñúöè íà ôèçè÷åñêèòå ëèöà, êîèòî èìàò ïðàâî äà çàêóïóâàò äúðâåñèíàòà îò ãîðñêèòå òåðèòîðèè ïî ðåäà íà àë. 2, ò. 2. Êîãàòî äúðâåñèíàòà ñå çàêóïóâà îò ãîðñêè òåðèòîðèè – äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, ñïèñúöèòå ñå îäîáðÿâàò îò äèðåêòîðà íà ñúîòâåòíîòî òåðèòîðèàëíî ïîäåëåíèå íà äúðæàâíîòî ïðåäïðèÿòèå èëè íà ó÷åáíî-îïèòíîòî ãîðñêî ñòîïàíñòâî.
(6) Â ñïèñúöèòå ïî àë. 5 ñå âïèñâàò òðèòå èìåíà, ïîñòîÿííèÿò àäðåñ íà íå ïîâå÷å îò åäèí ÷ëåí íà äîìàêèíñòâî, êàêòî è êîëè÷åñòâîòî äúðâåñèíà, êîåòî òîé èìà ïðàâî äà çàêóïè. Îáùîòî êîëè÷åñòâî äúðâåñèíà, êîåòî ÷ëåíîâåòå íà åäíî äîìàêèíñòâî ìîãàò äà çàêóïÿò çà åäíà êàëåíäàðíà ãîäèíà, å äî 10 êóáè÷åñêè ìåòðà.
(7) Äîáèâ íà äúðâåñèíà ïî ðåäà íà àë. 2, ò. 2 ñå èçâúðøâà ñàìî â íàñàæäåíèÿ, â êîèòî å ïðåäâèäåíî:
1. ïðîâåæäàíå íà îòãëåäíè ñå÷è âúâ âèñîêîñòúáëåíè ãîðè ñ âúçðàñò äî              60 ãîäèíè;
2. ñàíèòàðíè è òåõíè÷åñêè ñå÷è;
3. ïðîâåæäàíå íà ñå÷è â èçäúíêîâèòå ãîðè çà ïðåâðúùàíå â ñåìåííè è â íèñêîñòúáëåíèòå ãîðè;
4. ñàíèòàðíî ïðî÷èñòâàíå.”

§ 36. Â ãëàâà ïåòà, ðàçäåë I ñå ñúçäàâàò ÷ë. 116à è 116á:
„×ë. 116à. (1) Èçâúí ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 116 äúðæàâíèòå ïðåäïðèÿòèÿ ïî ÷ë. 163 ìîãàò äà ñêëþ÷âàò äîãîâîðè çà ñðîê äî 15 ãîäèíè çà ïðîäàæáà íà ñòîÿùà äúðâåñèíà íà êîðåí â ðàçìåð äî 10 íà ñòî îò ãîäèøíîòî ïîëçâàíå çà ñúîòâåòíîòî äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå ñ òúðãîâöè:
1. âïèñàíè â ïóáëè÷íèÿ ðåãèñòúð ïî ÷ë. 241;
2. îòãîâàðÿùè íà óñëîâèÿòà ïî ÷ë. 115, àë. 1, ò. 2.
(2) Óñëîâèÿòà è ðåäúò çà ïðîâåæäàíå íà ïðîöåäóðàòà è çà ñêëþ÷âàíå íà äîãîâîðèòå ïî àë. 1 ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáàòà ïî ÷ë. 95, àë. 1.

×ë. 116á. (1) Çà èçïúëíåíèå íà âúçëîæåíè ñúñ çàêîíà äåéíîñòè èëè ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäâèäåíè â óòâúðäåíèòå ôèíàíñîâè ïëàíîâå, äúðæàâíèòå ïðåäïðèÿòèÿ ïî ÷ë. 163 è òåõíèòå òåðèòîðèàëíè ïîäåëåíèÿ ìîãàò äà äîáèâàò äúðâåñèíà îò ãîðñêèòå òåðèòîðèè – äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, ïðåäîñòàâåíè èì çà óïðàâëåíèå.
(2) Äúðâåñèíàòà ïî àë. 1 ìîæå äà ñå èçïîëçâà çà:
1. ñòðîèòåëñòâî íà ñãðàäè è ñúîðúæåíèÿ ïî ÷ë. 54, àë. 1, ò. 3;
2. èçãðàæäàíåòî íà îáåêòè ïî ÷ë. 153, àë. 1;
3. èçãðàæäàíå íà ïðîòèâîïîæàðíè äåïà;
4. ïîääðúæêà íà íåäâèæèìè èìîòè, êîèòî íå ñà ãîðñêè òåðèòîðèè è ñå ïîëçâàò îò ñúîòâåòíîòî äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå è íåãîâèòå òåðèòîðèàëíè ïîäåëåíèÿ.
(3) Çà ïîëçâàíå íà äúðâåñèíàòà ïî àë. 1 è 2 ñúîòâåòíîòî äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå èëè íåãîâîòî òåðèòîðèàëíî ïîäåëåíèå âíàñÿ âúâ ôîíä „Èíâåñòèöèè â ãîðèòå” ñðåäñòâà â ðàçìåð, îïðåäåëåí ñ ïîñòàíîâëåíèåòî ïî ÷ë. 179, àë. 1.
(4) Äîáèâúò íà äúðâåñèíàòà ïî àë. 1 ñå èçâúðøâà ñëåä ðåøåíèå íà óïðàâèòåëíèÿ ñúâåò íà ñúîòâåòíîòî äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå è ìîæå äà áúäå èçâúðøåí ÷ðåç âúçëàãàíå ïî ðåäà íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 95, àë. 1 èëè ñàìîñòîÿòåëíî îò äúðæàâíèòå ãîðñêè ñòîïàíñòâà è äúðæàâíèòå ëîâíè ñòîïàíñòâà.
(5) Óïðàâèòåëíèÿò ñúâåò íà äúðæàâíîòî ïðåäïðèÿòèå âçåìà ðåøåíèå çà äîáèâ íà äúðâåñèíà ïî àë. 1 âúç îñíîâà íà ïèñìåíî èñêàíå îò:
1. äèðåêòîðà íà ñúîòâåòíîòî äúðæàâíî ãîðñêî ñòîïàíñòâî èëè äúðæàâíî ëîâíî ñòîïàíñòâî – êîãàòî äúðâåñèíàòà å íåîáõîäèìà çà íóæäèòå íà òåðèòîðèàëíîòî ïîäåëåíèå;
2. äèðåêòîðà íà äúðæàâíîòî ïðåäïðèÿòèå – â îñòàíàëèòå ñëó÷àè.”

§ 37. Â ÷ë. 120 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1, ò. 1 òèðåòî è äóìèòå „ïî ðåäà íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 95, àë. 1” ñå çàëè÷àâàò.
2. Ñúçäàâà ñå àë. 5:
„(5) Ïîëçâàíåòî íà íåäúðâåñíè ãîðñêè ïðîäóêòè îò ãîðñêèòå òåðèòîðèè – äúðæàâíà è îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò, ïî àë. 1, ò. 1 è 3 ñå èçâúðøâà ïî ðåäà íà íàðåäáàòà ïî ÷ë. 95, àë. 1.”

§ 38. Â ÷ë. 124 ò. 6 ñå îòìåíÿ. 

§ 39. Â ÷ë. 126 àë. 1, 2, 3, 4 è 5 ñå îòìåíÿò.

§ 40. Â ÷ë. 127 ñå ñúçäàâàò àë. 3 è 4:
„(3) Êîìïåòåíòåí îðãàí ïî ïðèëàãàíåòî íà Ðåãëàìåíò ¹ 995/2010 (ÅÑ) íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà îò 20 îêòîìâðè 2010 ã. çà îïðåäåëÿíå íà çàäúëæåíèÿòà íà îïåðàòîðèòå, êîèòî ïóñêàò íà ïàçàðà äúðâåí ìàòåðèàë è èçäåëèÿ îò äúðâåí ìàòåðèàë (ÎÂ, L 295/23 îò 12 íîåìâðè 2010 ã.), íàðè÷àí ïî-íàòàòúê „Ðåãëàìåíò (ÅÑ) ¹ 995/2010”, å Èçïúëíèòåëíàòà àãåíöèÿ ïî ãîðèòå.
(4) За прилагане на Регламент (ЕС) № 995/2010 при износ на необработена и обработена дървесина Агенция „Митници" прави списък с номерата и съставителя на превозните билети, с които се транспортира дървесината. Списъкът се предоставя ежемесечно на Изпълнителната агенция по горите.”

§ 41. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Изпълнението на дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 в горските територии – държавна собственост, се възлага на държавните предприятия по чл. 163 с договори.
(3) Добитата при изпълнение на договорите по ал. 2 дървесина е собственост на собственика на територията, съответно на лицето, на което е предоставена за управление.”
2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

§ 42. В чл. 148 ал. 7 се изменя така:
„(7) Движението по горските пътища на пътни превозни средства, извън посочените в ал. 1, се извършва при условия и по ред, определени с наредбата по       ал. 11. Движението в горските територии на спортни мотори и четириколесни моторни превозни средства (ATV) се извършва само по горските пътища и по трасета, които са специално обозначени по ред, определен с наредбата по ал. 11. Достъпът с велосипеди, както и достъпът за езда в горските територии е свободен с изключение на случаите, когато е ограничен по предвидения в закона ред.” 

§ 43. В чл. 155 се създава ал. 5:
„(5) Проектите на нормативни актове по ал. 4, т. 2 се изготвят от Министерството на земеделието и храните.”

§ 44. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За разглеждане на заявления за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии, уедряване, разпореждане и учредяване на ограничени вещни права върху горски територии – държавна собственост, Изпълнителната агенция по горите събира такси, определени с тарифа на Министерския съвет.”

§ 45. В чл. 158, ал. 4 след думите „чл. 156” се добавя „ал. 1”.   

§ 46. В чл. 165, ал. 5 се изменя така:
„(5) Държавните горски стопанства могат да извършват самостоятелно:
1. дейностите по чл. 89 и други лесокултурни дейности;  
2. отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив;
3. маркиране на насаждения и дървета за сеч;
4. добив на дървесина в размер до 25 процента от годишното ползване за съответното териториално поделение - след съгласуване с министъра на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице;
5. добив на дървесина, повредена от абиотични и биотични фактори и въздействия, за чието усвояване е издадено предписание по чл. 131, ал. 2 от лесозащитна станция.”  

§ 47. В чл. 174, ал. 3 след думата „участници” се добавя „и възложители”, а след думата „инвентаризация” запетаята се заменя със съюза „и” и думите „и изпълнение” се заличават.

§ 48. В чл. 176, ал. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 след думата „продукти” се поставя запетая и се добавя „платената цена за извършване на паша в горските територии – държавна собственост”.
2. В т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „както и средства за компенсационно залесяване и стойността на дървесината по чл. 57, ал. 3 и чл. 63,      ал. 10”.

§ 49. В чл. 179, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „проектиране и изграждане на технико-укрепителни съоръжения”.

§ 50. В чл. 187 се създава ал. 3:
„(3) В горските територии – собственост на физически лица, юридически лица и техни обединения, с обща площ до 2 ха. включително действията по ал. 2 се организират и финансират от държавните предприятия по чл. 163.

§ 51. В чл. 188 ал. 1 се изменя така:
„(1) Предотвратяването и установяването на нарушения в горските територии се извършва от служители, назначени от:
1.  държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства - за горските територии – държавна собственост, предоставени за управление на съответните държавни предприятия по чл. 163, както и за териториите по чл. 187, ал. 3;
2. учебно-опитните горски стопанства – за горските територии, предоставени им за управление;
3. общините - собственици на гори – за горските територии - тяхна собственост.”

§ 52. В чл. 193, ал. 3 след думите „нейните структури” се добавя „на централните управления на държавните предприятия по чл. 163”.

§ 53. В чл. 197 се създава т. 15:
„15. имат правата по чл. 200, ал. 1, т. 5 и 6.”

§ 54. В чл. 198, ал. 2, т. 1, буква „б” думите „и трудов стаж по специалността по-малко от три години” се заличават.

§ 55. В чл. 201, ал. 4 думите „ал. 1” се заменят с „чл. 197 и горските инспектори”.

§ 56. В чл. 211, ал. 4 думите „при условията и реда на Закона за опазване на селскостопанското имущество” се заличават.

§ 57. Създава се чл. 211а:
„Чл. 211а. (1) Недървесните горски продукти, които са предмет на стопанска дейност, както и коледните елхи се транспортират придружени с превозен билет за недървесни горски продукти по образец.
(2) Превозните билети по ал. 1 се издават от:
1. оправомощени от директора служители в държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства – за недървесните горски продукти, добити от горските територии, в които упражняват служебните си задължения;
2. лицата, упражняващи лесовъдска практика – за недървесните горски продукти, добити от собствените им гори, както и от горските територии, за които са упълномощени от собственика;
3. длъжностно лице, определено от кмета на общината – за недървесните горски продукти, добити извън горските територии.”

§ 58. В чл. 212 след думата „дървесина” се добавя „и недървесни горски продукти” и думата „тази” се заличава.

§ 59. В чл. 213 се създава т. 4:
„4. недървесни горски продукти, които са предмет на стопанска дейност, както и коледните елхи – непридружени с превозен билет за недървесни горски продукти.”

§ 60. В чл. 233, ал. 1, т. 6 думите „горски автомобилни” се заменят с „временни горски”.

§ 61. В чл. 234 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Лицата по ал. 1, които са служители в централните управления и в териториалните поделения на държавните предприятия по чл. 163, не могат да упражняват лесовъдска практика в горските територии – собственост на физически, юридически лица и техни обединения на територията на съответното държавно предприятие, съответно териториално поделение, освен по служба.”
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5. 

§ 62. В чл. 236 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. притежава диплома за завършено средно образование по специалността "Горско и ловно стопанство" или "Горско стопанство и дърводобив" и с придобита квалификация „техник-лесовъд”, или диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация с придобита 3-та степен на професионална квалификация по професията „техник–лесовъд”;”.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. притежава диплома за завършено средно образование по специалността "Горско стопанство и дърводобив" или "Горско и ловно стопанство" и с придобита квалификация „техник-лесовъд”, или диплома за завършено средно образование и свидетелство за 3-та степен на професионална квалификация по професията „техник – лесовъд”;”.
3. В ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. притежава диплома за завършено средно образование по специалността "Горско стопанство и дърводобив" или "Горско и ловно стопанство", или "Механизация на горското стопанство и дърводобива", или "Дърводобив и транспорт", или "Дърводобивна промишленост", и с придобита квалификация "техник - лесовъд", или "техник - технолог", или "техник - механизатор", или диплома за завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация с придобита 3-та степен на професионална квалификация по специалностите „Механизация на горското стопанство” или „Горско стопанство и дърводобив”, или "Горско и ловно стопанство”;”.
4. Създава се ал. 5:
„(5) За съответните дейности по ал. 1, 2 и 4 в публичния регистър може да бъде вписано и физическо лице, което притежава документи за завършено образование и квалификация, които са приравнени към посочените изискуеми документи за съответната дейност в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение и Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.”

§ 63. В чл. 239, т. 7 думите „2 и 3” се заменят с „2, 3 и 4”.

§ 64. В чл. 240 се правят следните изменения и допъления:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„В случаите на чл. 239, т. 5, 7 и 8 заповедта на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите за отписване от регистъра подлежи на незабавно изпълнение.”

§ 65. В чл. 246 се правят следните изменения и допъления:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„В случаите на чл. 239, т. 5 и 6 заповедта на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите за отписване от регистъра подлежи на незабавно изпълнение.”

§ 66. В чл. 271 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За нарушения на Регламент (ЕС) № 995/2010, наказанието е глоба от 50 до 3000 лв., съответно имуществена санкция от 100 до 5000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.”

§ 67. В чл. 273 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предоставя със заповед дървесината и недървесните горски продукти, добити от горски територии – държавна собственост,  предмет на нарушение,  отнети в полза на държавата, на:
1. съответното държавно предприятие по чл. 163 - за горските територии – държавна собственост, предоставени му за управление;
2. съответното учебно-опитно горско стопанство - за горските територии - държавна собственост, предоставени му за управление.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думите „отнети в полза на държавата” се добавя „с изключение на вещите по  ал. 2” и се поставя запетая. 
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 2” се заменят с „ал. 3”.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея след думите „отнети в полза на държавата” се добавя „с изключение на вещите по ал. 2” и се поставя запетая.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея думите „по ал. 3” се заменят с „по ал. 4”.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „по ал. 6” се заменят с „по ал. 7”.
8. Създава се ал. 9:
„(9) Средствата от продажбата на вещите по ал. 2, получени след приспадане на всички разходи по тяхното задържане и продажба, се депозират в банкова сметка на:
1. съответното държавно предприятие по чл. 163 - за дървесината и недървесните горски продукти от горските територии – държавна собственост, предоставени му за управление;
2. съответното учебно-опитно горско стопанство - за дървесината и недървесните горски продукти от горските територии – държавна собственост, предоставени му за управление.”
9. Досегашната ал. 8 става ал. 10.

§ 68. В чл. 274 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 след думата „образование” текстът докрая се заличава.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Лицата по ал. 1, т. 2 имат право:
1. да спират със сигнал със стоп-палка и да проверяват пътните превозни средства, превозващи дървесина и недървесни горски продукти на територията на съответното държавно предприятие, както и да проверяват всички документи, свързани с управляваното превозно средство и с извършвания превоз;
2. да ползват моторни превозни средства със специален режим на движение, определени от министъра на земеделието и храните по предложение на директора на съответното държавно предприятие.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3. 

§ 69. В чл. 275 ал. 2 се изменя така:
„(2) Глобите, имуществените санкции, както и сумите, получени от продажбата на отнетите вещи, или паричната равностойност на липсващите вещи - предмет и/или средство на нарушението, с изключение на сумите, за които се прилага чл. 273, ал. 9, се внасят в бюджета на Изпълнителната агенция по горите, а когато наказателното постановление е издадено от кмет на община - в бюджета на съответната община.”

§ 70. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 49 се изменя така:
„49. „Средно лесовъдско образование” е средно образование от професионално направление "Горско стопанство" с придобита квалификация "техник-лесовъд" или "техник-технолог", или професия "техник-лесовъд", или "техник-механизатор", или приравнени към тях образование и квалификация в съответствие с изискванията на Закона за народната просвета, Закона за професионалното образование и обучение и Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.”
2. Създават се т. 50, 51, 52 и 53:
„50. „Плантация” е изкуствено насаждение, създадено за производство на дървесина и горски продукти. 
51. „Специална дървесина” е обла необработена дървесина, от която се добиват специфични асортименти с определено качество и/или размери.
52. „Домакинство” са две или повече лица, които живеят заедно в един самостоятелен обект или в част от него, в който са регистрирани по постоянен или настоящ адрес, и имат общ бюджет, без оглед на родствената връзка помежду им. Домакинство е и едно лице, което живее в самостоятелно жилище, в стая или в част от нея към дадено жилище, има самостоятелен бюджет по отношение на разходите за хранене и задоволяване на други потребности.
53. „Скица-проект” е скица, изработена по реда на наредбите, издадени на основание чл. 31 и § 4, ал. 1, т. 3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, във връзка с възлагане на устройствени планове по реда на Закона за устройство на територията, както и с постановяване на административни актове по този закон.”

§ 71. В преходните и заключителните разпоредби, в § 4, ал. 4 думите „6-месечен срок от влизането в сила на закона” се заменят с „в срок до 30 юни 2012 г.”.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 72. (1) Лесоустройствени проекти, планове и програми, утвърдени до 9 април 2011 г., запазват действието си до изработване на горскостопански планове и програми по реда на наредбата по чл. 18, ал. 1 от закона, но не по-късно от срока им на действие.
(2) Лесоустройствени проекти, планове и програми, изработени по реда на Наредба № 6 от 2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България (обн., ДВ, бр. 27 от 2004 г.; изм.,     бр. 80 от 2005 г.), които не са одобрени до 9 април 2011 г., се  утвърждават по реда на закона, като лесоустройствените проекти и планове имат силата на горскостопански планове, а лесоустройствените програми – на горскостопански програми. 


§ 73. Приходите от средства за компенсационно залесяване по отменения Закон за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г., изм., бр. 79 и 133 от 1998 г., бр. 26 от 1999 г., бр. 29 и 78 от 2000 г., бр. 77, 79 и 99 от 2002 г., бр. 16 и 107 от 2003 г., бр. 72 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 36, 80, 82 и 102 от 2006 г., бр. 13, 24, 53 и 64 от 2007 г., бр. 43 и 54 от 2008 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2008 г. - бр. 63 от 2008 г.; изм.,       бр. 69, 70 и 91 от 2008 г., бр. 6, 12, 19, 32, 74, 80, 94 и 103 от 2009 г., бр. 73, 87 и 88 от 2010 г., отм., бр. 19 от 2011 г.) постъпват в приход на съответното държавно предприятие по чл. 163, в района на което се намира имотът, за който се дължи цена за компенсационно залесяване, и се разходват за създаване на нови гори.


§ 74. За периода от 9 април 2011 г. до вписването в търговския регистър на държавните предприятия по приложение № 1 държавните горски стопанства, както и държавните ловни стопанства по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча внасят в бюджета на Изпълнителната агенция по горите такси за извършените ползвания от горите и земите  в горските територии – държавна собственост, в размера и в сроковете съгласно Постановление № 202 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите (обн., ДВ, бр. 73 от 2008 г.; изм., бр. 89 от 2008 г.).


§ 75. (1) В срок до 31 декември 2012 г. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите издава заповеди за отписване от регистъра по       чл. 235 на лицата, които не отговарят на изискванията на чл. 236. 
(2) Заповедите по ал. 1 се съобщават и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) След влизането им в сила, актовете по ал. 1 се обнародват в „Държавен вестник”. 


§ 76. До изготвяне на горскостопански план по чл. 13, ал. 2 или горскостопанска програма по чл. 13, ал. 14, физическите лица, юридическите лица и техни обединения - собствениците на поземлени имоти в горски територии с обща площ до 2 ха. включително, могат да извършват ползване на дървесина  при следните условия:
	да не се провеждат окончателни фази на възобновителни сечи;
	да не се провеждат сечи за издънково възобновяване или средностъблено стопанисване за превръщане на издънковите гори в семенни;
	размерът на ползването да не бъде по-голям от 20% от запаса на насаждението.



§ 77.  (1) Â ñðîê îò øåñò ìåñåöà îò âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí äèðåêòîðèòå íà ðåãèîíàëíèòå äèðåêöèè ïî ãîðèòå âúçëàãàò èçðàáîòâàíåòî íà îáëàñòíèòå ïëàíîâå çà ðàçâèòèå íà ãîðñêèòå òåðèòîðèè.
(2) Â ñðîê äî 3 ãîäèíè îò âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí ìèíèñòúðúò íà çåìåäåëèåòî è õðàíèòå èçäàâà çàïîâåä çà óòâúðæäàâàíå íà èçðàáîòåíèòå îáëàñòíèòå ïëàíîâå ïî àë. 1.


§ 78. (1) Ëèöàòà, âïèñàíè â ïóáëè÷íèòå ðåãèñòðè ïî ÷ë. 39, àë. 2 è ÷ë. 57à, àë. 1 îò îòìåíåíèÿ Çàêîí çà ãîðèòå (îáí., ÄÂ, áð. 125 îò 1997 ã., èçì., áð. 79 è 133 îò 1998 ã., áð. 26 îò 1999 ã., áð. 29 è 78 îò 2000 ã., áð. 77, 79 è 99 îò 2002 ã., áð. 16 è 107 îò 2003 ã., áð. 72 è 105 îò 2005 ã., áð. 29, 30, 34, 36, 80, 82 è 102 îò 2006 ã., áð. 13, 24, 53 è 64 îò 2007 ã., áð. 43 è 54 îò 2008 ã.; Ðåøåíèå ¹ 4 íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä îò 2008 ã. - áð. 63 îò 2008 ã.; èçì., áð. 69, 70 è 91 îò 2008 ã., áð. 6, 12, 19, 32, 74, 80, 94 è 103 îò 2009 ã., áð. 73, 87 è 88 îò 2010 ã., îòì., áð. 19 îò 2011 ã.) (îáí., ÄÂ, áð. 16 îò 2003 ã.; èçì., áð. 29 è 34 îò 2006 ã.), êîèòî êîèòî êúì äàòàòà íà âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí íå ñà ïðåðåãèñòðèðàíè ñëóæåáíî ïî ðåäà íà  § 35 îò ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè ìîãàò äà áúäàò âïèñàíè â ðåãèñòúðà ïî ÷ë. 235, êîãàòî:
1. îòãîâàðÿò íà èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 236 è ÷ë. 242 è
2. â ñðîê äî 31 äåêåìâðè 2012 ã. ïðåäñòàâÿò â Èçïúëíèòåëíàòà àãåíöèÿ ïî ãîðèòå çàÿâëåíèå çà ðåãèñòðàöèÿ è êîïèå íà äîêóìåíòè çà çàâúðøåíî îáðàçîâàíèå è êâàëèôèêàöèÿ, ñúãëàñíî èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 236.
(2) Èçïúëíèòåëíàòà àãåíöèÿ ïî ãîðèòå âïèñâà ëèöàòà â ðåãèñòúðà ïî ðåäà íà àë. 1 â ñðîê äî 31 äåêåìâðè 2013 ã. 
(3) Âïèñâàíåòî â ðåãèñòúðà ñå èçâúðøâà ñëóæåáíî, áåç çàïëàùàíå íà òàêñè.
(4) Àëèíåÿ 3 íå ñå ïðèëàãà â ñëó÷àèòå, êîãàòî åäíîâðåìåííî ñúñ çàÿâëåíèåòî ïî àë. 1, ò. 2 ïðàâîèìàùèÿò å ïîäàë è çàÿâëåíèå çà âïèñâàíå íà ïðîìÿíà â îáñòîÿòåëñòâàòà.
(5) Äî âïèñâàíåòî â ðåãèñòúðà ïî ðåäà íà àë. 1, ïðàâîòî íà ñúîòâåòíèòå ëèöà äà èçâúðøâàò äåéíîñòè â ãîðñêèòå òåðèòîðèè ñå óäîñòîâåðÿâà ñ óäîñòîâåðåíèÿòà çà ðåãèñòðàöèÿ, èçäàäåíè ïî îòìåíåíèÿ Çàêîí çà ãîðèòå. 


§ 79. Â Çàêîíà çà ïðèâàòèçàöèÿ è ñëåäïðèâàòèçàöèîíåí êîíòðîë (îáí., ÄÂ,      áð. 28 îò 2002 ã.; èçì., áð. 78 îò 2002 ã., áð. 20 è 31 îò 2003 ã.; Ðåøåíèå ¹ 5 íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä îò 2003 ã. – áð. 39 îò 2003 ã.; èçì., áð. 46 è 84 îò 2003 ã., áð. 55 è 115 îò 2004 ã., áð. 28, 39, 88, 94, 103 è 105 îò 2005 ã., áð. 36, 53, 72 è 105 îò 2006 ã., áð. 59 îò 2007 ã., áð. 36, 65, 94, 98 è 110 îò 2008 ã., áð. 24, 42, 82 è 99 îò 2009 ã., áð. 18, 50, 89 è 97 îò 2010 ã., áð. 19 è 98 îò 2011 ã., áð. 20 è 38 îò 2012 ã.) â ïðèëîæåíèå ¹ 1 êúì ÷ë. 3, àë. 1, â ðàçäåë „III. Ìèíèñòåðñòâî íà çåìåäåëèåòî è õðàíèòå” â ò. 14 – 19 äóìàòà „ãîðñêî” ñå çàëè÷àâà.


§ 80. Â Çàêîíà çà ëîâà è îïàçâàíå íà äèâå÷à (îáí., ÄÂ, áð. 78 îò 2000 ã.; èçì.,  áð. 26 îò 2001 ã., áð. 77 è 79 îò 2002 ã., áð. 88 îò 2005 ã., áð. 82 è 108 îò 2006 ã., áð. 64 îò 2007 ã., áð. 43, 67, 69 è 91 îò 2008 ã., áð. 6, 80 è 92 îò 2009 ã., áð. 73 è 89 îò 2010 ã., áð. 8, 19, 39 è 77 îò 2011 ã., áð. 38 îò 2012 ã.) ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â ÷ë. 54:
à) â àë. 1  ñå ñúçäàâà èçðå÷åíèå âòîðî: „Â çàâèñèìîñò îò åïèçîîòè÷íàòà îáñòàíîâêà ìèíèñòúðúò íà çåìåäåëèåòî è õðàíèòå, ïî ïðåäëîæåíèå íà èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà Èçïúëíèòåëíàòà àãåíöèÿ ïî ãîðèòå èëè íà èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà Áúëãàðñêàòà àãåíöèÿ ïî áåçîïàñíîñò íà õðàíèòå è ñëåä ñúãëàñóâàíå ñ ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå, ñúñ çàïîâåä ìîæå äà îãðàíè÷àâà èëè çàáðàíÿâà ëîâà íà íÿêîè âèäîâå äèâå÷, êàêòî è äà ïðèëàãà ñàíèòàðåí îòñòðåë íà äèâè æèâîòíè êàòî ÷àñò îò ìåðêèòå çà ïðîôèëàêòèêà, îãðàíè÷àâàíå è ëèêâèäèðàíå íà áîëåñòèòå ïî æèâîòíèòå.”;
á) ñúçäàâà ñå àë. 12:
„(12) Ïðè ñâðúõïîïóëàöèÿ íà õèùíèöè ìèíèñòúðúò íà çåìåäåëèåòî è õðàíèòå ñúñ çàïîâåä ïî ðåäà íà àë. 1 ìîæå äà îïðåäåëÿ íà÷èíà èì íà ëîâóâàíå.”.
2. Â ÷ë. 65 ñå ñúçäàâà ò. 15:
„15. ñà÷ìè ñ äèàìåòúð íàä 6 ìì ïðè ïðîâåæäàíåòî íà ãðóïîâ ëîâ íà äèâà ñâèíÿ ñ ãëàäêîöåâíî îðúæèå; ïðè ïðîâåæäàíåòî íà ãðóïîâ ëîâ íà äèâà ñâèíÿ ñ ãëàäêîöåâíî îðúæèå ñå ðàçðåøàâà óïîòðåáàòà ñàìî íà áîåïðèïàñè òèï „êóðøóì”.”
3. Â ÷ë. 67, àë. 1 äóìèòå „÷ë. 5” ñå çàìåíÿò ñ „÷ë. 7”.
4. Ñúçäàâàò ñå ÷ë. 83ì, 83í, 83î è 83ï:
„×ë. 83ì. Êîéòî íå èçïúëíè çàäúëæåíèå ïî ÷ë. 65, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà â ðàçìåð îò 200 äî 2000 ëâ.
×ë. 83í. Êîéòî ó÷àñòâà â ãðóïîâ ëîâ íà äèâà ñâèíÿ è äðåáåí äèâå÷, áåç äà å åêèïèðàí ñ øàïêà èëè îáëåêëî ñ ÿðúê ñèãíàëåí öâÿò, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 100 äî 500 ëâ.
×ë. 83î. (1) Êîéòî ëîâóâà ñ êîíöåíòðàöèÿ íà àëêîõîëà â êðúâòà íàä 0,5 íà õèëÿäà èëè íàðêîòè÷íè èëè óïîéâàùè âåùåñòâà, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 200 äî 2000 ëâ.
(2) Êîéòî èçâúðøè íàðóøåíèå ïî àë. 1, ñëåä êàòî å èìàë âëÿçëî â ñèëà íàêàçàòåëíî ïîñòàíîâëåíèå çà äðóãî òàêîâà íàðóøåíèå â ñðîê îò åäíà ãîäèíà îò âëèçàíåòî ìó â ñèëà, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà â ðàçìåð îò 3000 äî 5000 ëâ.
×ë. 83ï. Êîéòî íå èçïúëíè ðàçïîðåäáàòà íà ÷ë. 56, àë. 1, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà îò 100 äî 1000 ëâ.”
5. Â ïðèëîæåíèå ¹ 2 êúì ÷ë. 9, àë. 1 ò. 4 ñå èçìåíÿ òàêà:
„4. „ÒÐÀÊÈß”.


§ 81. Â Çàêîíà çà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà (îáí., ÄÂ, áð. 20 îò 1999 ã.; èçì.,    áð. 1 îò 2000 ã., áð. 43 è 76 îò 2002 ã., áð. 16 è 22 îò 2003 ã., áð. 6, 70, 85 è 115 îò 2004 ã., áð. 79, 92, 99, 102, 103 è 105 îò 2005 ã., áð. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 è 102 îò 2006 ã., áð. 22, 51, 53, 97 è 109 îò 2007 ã., áð. 36, 43, 69, 88 è 102 îò 2008 ã., áð. 74, 75, 82 è 93 îò 2009 ã., áð. 54, 98 è 100 îò 2010 ã., áð. 10, 19, 39 è 48 îò 2011 ã.; Ðåøåíèå ¹ 1 íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä îò 2012 ã. – áð. 20 îò 2012 ã.) § 12à îò ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè ñå èçìåíÿ òàêà:
„§ 12à. Ðåæèìúò ïî ÷ë. 91, êàêòî è ïðàâîìîùèÿòà ïî ÷ë. 165, àë. 2, ò. 1 ñå ïîëçâàò è îò ëèöàòà ïî ÷ë. 197 è 198 îò Çàêîíà çà ãîðèòå ïðè óïðàæíÿâàíå íà ïðàâîìîùèÿòà èì ïî îïàçâàíå è êîíòðîë íà ãîðñêèòå òåðèòîðèè è ïðè ñïàçâàíå èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 170.”


§ 82. Ðàçïîðåäáàòà íà ÷ë. 116à, àë. 1, ò. 2 âëèçà â ñèëà îò 1 ÿíóàðè 2016 ã.



Ñîôèÿ, 03.07.2012 ã.		Âíîñèòåëè:






























ÌÎÒÈÂÈ
êúì
çàêîíîïðîåêò çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ãîðèòå

Ïðåäëîæåíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ â Çàêîíà çà ãîðèòå (ÇÃ) ìîãàò äà áúäàò îáîáùåíè â ñëåäíèòå îñíîâíè íàñîêè:

Ïðîåêòúò ïðåäâèæäà ãîðñêîñòîïàíñêèòå ïëàíîâå äà âêëþ÷âàò ãîðñêèòå òåðèòîðèè – äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò è òåçè, ñîáñòâåíîñò íà ôèçè÷åñêè ëèöà, þðèäè÷åñêè ëèöà è òåõíè îáåäèíåíèÿ, ñ îáùà ïëîù äî 2 õà. âêëþ÷èòåëíî. Èçðàáîòâàíåòî íà ãîðñêîñòîïàíñêèòå ïëàíîâå çà ãîðñêèòå òåðèòîðèè - ñîáñòâåíîñò íà ôèçè÷åñêè ëèöà, þðèäè÷åñêè ëèöà è òåõíè îáåäèíåíèÿ, ñ îáùà ïëîù äî 2 õà. âêëþ÷èòåëíî, ñå ïðåäëàãà äà ñå âúçëàãà åäíîâðåìåííî ñ èíâåíòàðèçàöèÿòà ïî ÷ë. 16, àë. 1 è äà ñå ôèíàíñèðà îò äúðæàâíèÿ áþäæåò. Â ñëó÷àé, ÷å ôèçè÷åñêèòå ëèöà, þðèäè÷åñêèòå ëèöà è òåõíè îáåäèíåíèÿ – ñîáñòâåíèöè íà ãîðñêè òåðèòîðèè ñ îáùà ïëîù äî 2 õà. âêëþ÷èòåëíî íå æåëàÿò äà ïîëçâàò èçðàáîòåíèÿ ïî ðåäà íà àë. 7 ãîðñêîñòîïàíñêè ïëàí, òå âúçëàãàò èçðàáîòâàíåòî íà ãîðñêîñòîïàíñêà ïðîãðàìà çà ñâîÿ ñìåòêà.
Ñúñ çàêîíîïðîåêòà ñå âìåíÿâà íà ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è õðàíèòå ïî ïðåäëîæåíèå íà äèðåêòîðèòå íà äúðæàâíèòå ïðåäïðèÿòèÿ ïî 
÷ë. 163 îò ÇÃ åæåãîäíî äà óòâúðæäàâà íà÷àëíè öåíè çà ïðîâåæäàíå íà òúðãîâå çà îòäàâàíå ïîä àðåíäà íà ïîçåìëåíè èìîòè â ãîðñêè òåðèòîðèè – äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, óïðàâëÿâàíè îò äúðæàâíèòå ïðåäïðèÿòèÿ. 
Законопроектът предвижда учредяване на вещно право на строеж за изграждане на надземни и подземни проводи за хидротехнически съоръжения, водопроводи и канализации със сечение над 1500 мм, както и за стъпки на съществуващи лифтове и влекове, които са обявени за търпими строежи по реда на Закона за устройство на територията, като в тази хипотеза правото на строеж се учредява за срок до 20 години.
Ïðåöèçèðàò ñå èçèñêóåìèòå äîêóìåíòè è ïðîöåäóðèòå ïðè ó÷ðåäÿâàíå ïðàâî íà ïîëçâàíå,  ñåðâèòóò è ïðàâî íà ñòðîåæ. 
Îñíîâíèòå ïðîìåíè, îòíîñíî ïðîìÿíàòà íà ïðåäíàçíà÷åíèåòî íà ïîçåìëåíè èìîòè â ãîðñêè òåðèòîðèè, ñà ñâúðçàíè ñ êîíêðåòèçèðàíå íà èçèñêóåìèòå äîêóìåíòè, âúç îñíîâà íà êîèòî ñå ïðîìåíÿ ïðåäíàçíà÷åíèåòî çà ñúçäàâàíå èëè ðàçøèðÿâàíå íà îòäåëíè óðåãóëèðàíè ïîçåìëåíè èìîòè, êàòî çàíàïðåä ïðîìÿíà íà ïðåäíàçíà÷åíèåòî ùå áúäå äîïóñòèìà âúç îñíîâà íà ïîäðîáåí óñòðîéñòâåí ïëàí â õèïîòåçàòà íà ðåàëèçèðàíå íà èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè íà ñïåöèàëèçèðàíèòå èíñòèòóöèè çà ïðåäîñòàâÿíå íà ñîöèàëíè óñëóãè. Â îñòàíàëèòå ñëó÷àè ïðîìÿíàòà íà ïðåäíàçíà÷åíèåòî ùå áúäå äîïóñòèìà ñàìî ïðè  íàëè÷èå íà îáù óñòðîéñòâåí ïëàí. 

Çàêîíúò ïðåäâèæäà ïðè ïðîìÿíà íà ïðåäíàçíà÷åíèåòî, ó÷ðåäÿâàíå èëè âúçíèêâàíå íà ñåðâèòóòè, êàêòî è ïðè ó÷ðåäÿâàíå íà îãðàíè÷åíè âåùíè ïðàâà âúðõó ãîðè – äúðæàâíà è îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò äà ñå çàïëàùà öåíà çà êîìïåíñàöèîííî çàëåñÿâàíå, îïðåäåëåíà åæåãîäíî ñúñ çàïîâåä íà ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è õðàíèòå. Öåíàòà ùå ïîñòúïâà â ïðèõîä íà ñúîòâåòíîòî äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå ïî ÷ë. 163 èëè íà ñúîòâåòíàòà îáùèíà è ùå ñå ðàçõîäâà ñàìî çà çàëåñÿâàíå.
Çàêîíúò ïðåäâèæäà ðåä çà èçâúðøâàíå íà äîáèâ íà äúðâåñèíà îò ôèçè÷åñêè ëèöà, çàêóïèëè ñòîÿùà äúðâåñèíà íà êîðåí çà ëè÷íà óïîòðåáà îò äúðæàâíè èëè îáùèíñêè ãîðè áåç ïðàâî íà ïðîäàæáà, êàòî ñå âúâåæäàò îãðàíè÷åíèÿ â êîëè÷åñòâîòî íà äîáèòàòà ïî òîçè ðåä äúðâåñèíà – äî 10 êóá. ì., êàêòî è îãðàíè÷åíèÿ â êîè íàñàæäåíèÿ ìîæå äà ñå èçâúðøâà òàêúâ äîáèâ: 
1. ïðè ïðîâåæäàíå íà îòãëåäíè ñå÷è âúâ âèñîêîñòúáëåíè ãîðè ñ âúçðàñò äî              60 ãîäèíè;
2. ïðè ñàíèòàðíè è òåõíè÷åñêè ñå÷è;
3. ïðè ïðîâåæäàíå íà ñå÷è â èçäúíêîâèòå ãîðè çà ïðåâðúùàíå â ñåìåííè è â íèñêîñòúáëåíèòå ãîðè;
4. ïðè ñàíèòàðíî ïðî÷èñòâàíå.

Çàêîíúò äàâà âúçìîæíîñò íà äúðæàâíèòå ãîðñêè ñòîïàíñòâà äà èçâúðøâàò ñàìîñòîÿòåëíî ëåñîêóëòóðíè äåéíîñòè, îòãëåæäàíå íà ìëàäè íàñàæäåíèÿ è êóëòóðè áåç ìàòåðèàëåí äîáèâ, ìàðêèðàíå íà íàñàæäåíèÿ è äúðâåòà çà ñå÷, äîáèâ íà äúðâåñèíà â ðàçìåð äî 25 ïðîöåíòà îò ãîäèøíîòî ïîëçâàíå çà ñúîòâåòíîòî òåðèòîðèàëíî ïîäåëåíèå - ñëåä ñúãëàñóâàíå ñ ìèíèñòúðà íà çåìåäåëèåòî è õðàíèòå èëè îïðàâîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå, êàêòî è äîáèâ íà äúðâåñèíà, ïîâðåäåíà îò àáèîòè÷íè è áèîòè÷íè ôàêòîðè è âúçäåéñòâèÿ, çà ÷èåòî óñâîÿâàíå å èçäàäåíî ïðåäïèñàíèå îò ëåñîçàùèòíà ñòàíöèÿ.  
Ïðîåêòúò ïðåäâèæäà îòïàäàíå íà ðåæèìà çà èçäàâàíå íà óäîñòîâåðåíèå çà èçíîñ è âíîñ íà íåîáðàáîòåí äúðâåí ìàòåðèàë, êàòî ñå çàïàçâà âúçìîæíîñòòà ìèíèñòúðúò íà çåìåäåëèåòî è õðàíèòå âðåìåííî äà çàáðàíÿâà èçíîñà íà íåîáðàáîòåí äúðâåí ìàòåðèàë îò îïðåäåëåíè äúðâåñíè âèäîâå è/èëè ðàçìåðè, êàêòî è íà äèâîðàñòÿùè ãúáè. 
Ïðîåêòúò ïðåäâèæäà ëèöàòà, êîèòî ñà ñëóæèòåëè â öåíòðàëíèòå óïðàâëåíèÿ è â òåðèòîðèàëíèòå ïîäåëåíèÿ íà äúðæàâíèòå ïðåäïðèÿòèÿ ïî ÷ë. 163, äà íå ìîãàò äà óïðàæíÿâàò ëåñîâúäñêà ïðàêòèêà â ãîðñêèòå òåðèòîðèè – ñîáñòâåíîñò íà ôèçè÷åñêè, þðèäè÷åñêè ëèöà è òåõíè îáåäèíåíèÿ íà òåðèòîðèÿòà íà ñúîòâåòíîòî äúðæàâíî ïðåäïðèÿòèå, ñúîòâåòíî òåðèòîðèàëíî ïîäåëåíèå, îñâåí ïî ñëóæáà.
Äåéñòâàùèÿò çàêîí íå ïðåäâèæäà ñ êàêúâ äîêóìåíò ñå òðàíñïîðòèðàò íåäúðâåñíèòå ãîðñêè ïðîäóêòè, êîèòî ñà ïðåäìåò íà ñòîïàíñêà äåéíîñò, êàêòî è êîëåäíèòå åëõè. Ñ ðàçïîðåäáàòà íà íîâèÿ ÷ë. 211à ñå ñúçäàâà ðåä çà òðàíñïîðòèðàíå íà íåäúðâåñíèòå ãîðñêè ïðîäóêòè, êàêúâòî íÿìà â äåéñòâàùàòà íîðìàòèâíà óðåäáà è ïîðàäè ëèïñàòà íà çàêîíîâî îñíîâàíèå íå å ïðåäâèäåí äà áúäå âúâåäåí ÷ðåç ïîäçàêîíîâèòå íîðìàòèâíè àêòîâå, êîèòî ñà èçãîòâåíè è ñà â åòàï íà ñúãëàñóâàíå. Âúâåæäàíåòî íà òàêúâ ðåä â ãîëÿìà ñòåïåí ùå ãàðàíòèðà âúçìîæíîñòòà äà áúäå èçâúðøâàíà ïðîâåðêà îòíîñíî çàêîííèÿ ïðîèçõîä íà òðàíñïîðòèðàíèòå íåäúðâåñíè ãîðñêè ïðîäóêòè. Ïðåäâèä ïðàçíîòàòà â çàêîíà ñúñ çàêîíîïðîåêòà ñå ñúçäàâà âúçìîæíîñò äà áúäå òúðñåíà àäìèíèñòðàòèâíîíàêàçàòåëíà îòãîâîðíîñò îò íàðóøèòåëèòå ïðè íåñïàçâàíå íà òàçè ðàçïîðåäáà. 
Ïðåäëàãàò ñå ïðîìåíè â ðàçïîðåäáèòå, îòíàñÿùè ñå äî âåùèòå, ïîñëóæèëè çà èçâúðøâàíå íà íàðóøåíèå, êàêòî è âåùèòå - ïðåäìåò íà íàðóøåíèåòî. Òå ñå íàëàãàò ïîðàäè êîíñòàòèðàíè íåñúîòâåòñòâèÿ â íîðìèòå, óðåæäàùè òåçè îòíîøåíèÿ. 
Ïðîåêòúò ïðåäâèæäà óåäíàêâÿâàíå íà ïðàâîìîùèÿòà íà ñëóæèòåëèòå, îñúùåñòâÿâàùè äåéíîñòèòå ïî îïàçâàíå íà ãîðñêèòå òåðèòîðèè, êàòî ñå äàâà âúçìîæíîñò íà ñëóæèòåëèòå â äúðæàâíèòå ïðåäïðèÿòèÿ ïî ÷ë. 163 äà ñúñòàâÿò àêòîâå çà íàðóøåíèÿ íà çàêîíà è ïîäçàêîíîâèòå àêòîâå ïî ïðèëàãàíåòî ìó íà öÿëàòà òåðèòîðèÿ.
Çàêîíîïðîåêòúò ïðåäâèæäà ïðèõîäèòå îò ñðåäñòâà çà êîìïåíñàöèîííî çàëåñÿâàíå ïî îòìåíåíèÿ Çàêîí çà ãîðèòå, äåéñòâàë äî 
9 àïðèë 2011 ã., äà ïîñòúïâàò â ïðèõîä íà äúðæàâíèòå ïðåäïðèÿòèÿ ïî ÷ë. 163 è äà ñå ðàçõîäâàò çà ñúçäàâàíå íà íîâè ãîðè.
Ïðåäëàãà ñå â ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè äà ñå ïðåäâèäÿò ðàçïîðåäáè, êîèòî óðåæäàò âèñÿùèòå ïðàâîîòíîøåíèÿ îòíîñíî ëåñîóñòðîéñòâåíè ïðîåêòè, ïëàíîâå è ïðîãðàìè, èçðàáîòâàíåòî íà êîèòî  å çàïî÷íàëî è/èëè èçâúðøåíî ïî âðåìåòî íà äåéñòâèå íà îòìåíåíèÿ ÇÃ è ïðè óñëîâèÿòà è ïî ðåäà íà  Íàðåäáà ¹ 6 çà óñòðîéñòâî íà ãîðèòå è çåìèòå îò ãîðñêèÿ ôîíä è íà ëîâíîñòîïàíñêèòå ðàéîíè â Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, ïðèåòà íà îñíîâàíèå íà îòìåíåíèÿ ÇÃ.   
Âúâ âðúçêà ñ íàïðàâåíèòå ïðîìåíè â Çàêîíà çà ãîðèòå, â ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè ñå ïðåäëàãàò èçìåíåíèÿ è â Çàêîíà çà ïðèâàòèçàöèÿ è ñëåäïðèâàòèçàöèîíåí êîíòðîë, Çàêîíà çà ëîâà è îïàçâàíå íà äèâå÷à è â Çàêîíà çà äâèæåíèåòî ïî ïúòèùàòà. 

Ñîôèÿ, 03.07.2012 ã.		Âíîñèòåëè:


