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До
проф. д.с.н. Димитър Греков
Министър на земеделието и храните

Относно: Обществено обсъждане на проект на ЗИД на Закона за горите

Уважаеми г-н Министър,
Във връзка с обявеното обществено обсъждане на проекта на Закона за изменение и
допълнение на Закона за горите, приложено представяме на Вашето внимание становището
на сдружение „Екофорум за устойчиво развитие”.
Приложение: съгласно текста.

19.08.2013 г.
гр. София

С уважение:
Д-р Владимир Горбунов
Председател на Управителния съвет
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Становище
по проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за горите
Горите са едни от най-важните и безценни природни богатства, които българският народ
притежава. Те трябва да бъдат максимално добре защитени и опазени от неправомерно и с
прекален темп използване. Забелязва се тенденция на нарастващо търсене на дървен
материал и изделия от него в световен мащаб, което е изключително тревожно. Друг
проблем, който поражда все по-голямо безпокойство е незаконната сеч и свързаната с нея
търговия, поради съществуващи слабости в някои институции и в управлението на сектор
„Горско стопанство”. Би следвало горите да се използват рационално и с темп, който би
позволил тяхното възстановяване.
Поради това, смятаме, че посочените санкциите в предложеният нов чл. 64а не биха довели
до недопускане на случаи на използване на необработена дървесина в производството на
електрическа и топлинна енергия. Подобен размер на санкциите единствено би позволил
този вид нарушения да станат обичайно явление. В този смисъл, считаме за изключително
важно те да се завишат пет пъти. Опасяваме се, че визираните санкции в настоящият вид на
проекта биха допринесли за нерегламентирана сеч и дори за нови палежи в горите.
Подробното синхронизиране на разпоредбите на Закона за горите и Закона за енергията от
възобновяеми източници е изключително важно за балансираното и отговорно използване на
новите енергийни източници, на които България е богата.
Приветстваме предложените промени в чл. 97, ал. 1, а именно срокът за залесяване на
пожарища и сечища да бъде съкратен от седем на три години, а също така и използването на
разсадниково производство. Три години са достатъчно време за изготвяне на проекти за
разсадо-производствени дейности и залесяване на горите.
Предлагаме да се разреши на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност, вписани в Централният регистър за юридическите лица с
нестопанска цел към Министерство на правосъдието, да могат да сключват договори за
управление на горските територии – общинска собственост, на базата на договор, при
същите условия и изисквания, каквито са за физически лица и търговци. В този смисъл
предлагаме параграф 18 да приеме следният вид:
„§ 18. 1. В чл. 181, ал. 1, т. 3, след думата „лица” се поставя запетая и се добавя „юридически
лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, вписани в
Централният регистър за юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на
правосъдието,”.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Промяна на определена форма на управление по ал. 1 се извършва с решение на
общинския съвет.“.”
Приветстваме планираните в чл. 196 правомощия за Изпълнителната агенция по горите и
нейните структури за контрол върху употребата на биомаса, получена от дървесина.
Предлагаме проектът да се допълни с нов параграф 22а със следното съдържание „§ 22а.
Създава се член 247а: „Чл. 247а. Регистрацията на юридически лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност, вписани в Централният регистър за
юридическите лица с нестопанска цел към Министерство на правосъдието, за извършване на
дейности в горските територии се извършва съгласно настоящият раздел III.”.”
Като цяло, предлаганите разпоредби в проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за горите са във връзка с правилно прилагане на някои от действащите разпоредби,
което прави приемането му оправдано и наложително. Той ще допринесе за гарантиране
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защитата на обществения интерес по отношение на възобновяването на българските гори,
ползването на дървесината и недървесните продукти и осигуряване на устойчиво и
конкурентоспособно развитие на горския сектор. С предложеното изменение в по-голяма
степен ще се гарантира защитата на обществения интерес при възобновяване на горите.
Считаме, че нестопанските организации също биха могли да вземат участие и да спомогнат
за решаване на проблемите, свързани с опазване и управление на горите в нашата страна.

3

