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 ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 
Комисия по земеделието и горите 

         
        ПРОЕКТ! 

 
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДОКЛАД 

към доклад № 853-07-49 от 18.12.2008 г. 
за 

второ гласуване 
     

      
ЗАКОН 
ЗА  

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ 

 
  
§ 3. В чл.14 се правят следните изменения и допълнения: 
1. 1. В ал. 1: 
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на 

стъпките на стълбовете на въздушните електропроводни линии” 
б) в т. 2, б. „а” след думата „канали”, запетаята, както и думите 

„лифтове, влекове” се заличават 
в) Създава се т. 7: 
„7. Инвестиционни проекти – одобрени от Министерски съвет.” 
2. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) Не се допуска промяна на предназначението на гори и земи от 

горския фонд: 
1. за срок от 20 години  след опожаряването им; 
2. които представляват: защитни горски пояси, опитни и географски 

култури, дендрариуми, островите по граничните реки, гори за защита на 
инженерните съоръжения, насаждения и градини за семепроизводство, 
горски разсадници, маточници, земи и гори от горския фонд попадащи в 
защитени територии и защитени зони. 

3. които представляват: гори и земи от държавния горски фонд 
попадащи в ивицата с широчина 2 км от границата на зона "А", определена 
по Закона за устройство на черноморското крайбрежие, към вътрешността 
на страната и около курортите с национално значение -  разположена   
извън границите на населени места и селищни образувания определени с 
действащите общи и подробни планове, освен в случаите по ал. 1, т. 5 и 6.” 

3. Създават се ал. 4 - 6: 
 (4) При промяна на предназначението на гори и земи от горския 

фонд – собственост на физически и юридически лица и общини, за 



 2 

създаване на отделни урегулирани имоти извън урбанизираните територии 
се прилагат минималните нормативи за интензивност и плътност на 
застрояване, съгласно Наредбата за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии. 

 (5) Дървесината от изключените от горския фонд площи принадлежи 
на собственика. Сечта на горскодървесна растителност в изключените 
площи, необходима за осъществяване на инвестиционното намерение се 
провежда по реда на правилника за прилагане на закона и при спазване на 
технологичен план, съобразен с предвижданията на подробния 
устройствен план. 

(6) Сечта на горскодървесна растителност, необходима за 
осъществяване на инвестиционното намерение в имоти, изключени от 
държавния горски фонд, се провежда при спазване на изискванията на ал. 
5, след като лицето, по чието искане е станало изключването, е придобило 
право на строеж или право на собственост върху имота.”  

 
Предложение на н.п. Евдокия Манева  
В т. 1 текстът на т. „б” се заличава. 
 
Комисията не подкрепя предложението. 

 
Предложение на н.п. Яне Янев 
В т. 1  б.”б”  относно  чл. 14, ал. 1, т. 2,  б. „а” се изменя така: 
„в  т. 2, б. „а” след думите „лифтове, влекове” се добавя „писти” 
В  т. 1, б.”в”  относно  чл. 14, ал. 1 т. 7 да отпадне. 
 В т. 2 относно чл. 14, ал. 2 се създава нова т. 4: 
„4. за срок от 20 години след извършване на замяна с държавни и 

общински гори и земи от горския фонд” 
 
Предложението беше оттеглено. 
 
Предложение на н.п. Борислав Ноев 
В т. 1, б.”б”  да отпадне. 
В  т. 1, б.”в”  т. 7 да отпадне. 
В т. 2 относно чл. 14, ал. 2 се създава нова т. 4: 
„4. за срок от 20 години след извършване на замяна с държавни и 

общински гори и земи от горския фонд” 
 
Комисията не подкрепя предложението. 
 
Предложение на н.п. Пенко Атанасов 
По § 3 относно чл. 14 
В  § 3 се правят следните изменения и допълнения: 
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1. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 
а) В т.  2 думите „защитени зони” отпадат;  
б) Точка  3 се изменя така: 
„3. които представляват: гори и земи от държавния горски фонд 

попадащи в ивицата с широчина 2 км: 
а) от границата на зона "А", определена по Закона за устройство на 

Черноморското крайбрежие, към вътрешността на страната, освен 
когато това е предвидено в общ устройствен план; 

б) около курортите с национално значение -  разположена   извън 
границите на населени места и селищни образувания определени с 
действащите общи и подробни планове.” 

2.  Създадава се нова т. 3 в§ 3: 
„3. В ал. 3 след думите „ал. 2” се поставя запетая и се добавя „т. 1 

и 2”. 
3. Досегашната т. 3 от § 3 става  т. 4 и се изменя  така: 
„4. Създават се ал. 4 – 7”. 
4. В проекта да се  създаде нова ал. 4: 
„(4) Алинея 2, т. 3 не се прилага: 
1. в случаите по ал. 1, т. 5 и 6; 
2. когато промяната на предназначението е свързана с 

изпълнението на инвестиционни проекти, одобрени с решение на 
Министерския съвет”.   

5. Досегашната  ал. 4 да стане ал. 5 и в нея думите „- собственост 
на физически и юридически лица и общини,”да отпаднат.  

 Алтернативно на това предлагаме цялата алинея да отпадне от 
проекта 

6. Досегашната  5 да станат съответно ал. 5 и 6. 
7. Досегашната ал. 6 да стане  ал. 7 и в нея думите „ал. 5” да се 

заменят с „ал. 6”. 
 
Комисията не подкрепя предложението. 
Комисията предлага § 3 да отпадне. 

  
§ 4. В чл. 14а се правят следните допълнения: 
 1. В ал. 2 след думите „от председателя на Държавната агенция по 

горите” се добавя „или от оправомощено от него длъжностно лице”, а в 
изр. 2, накрая се добавя “взето с мнозинство две трети от общия брой на 
общинските съветници”. 

2. Създава се ал. 3: 
„(3) Изключването на гори и земи от държавния горския фонд,  

свързано с изпълнение на проекти по чл. 14, ал. 1, т. 7, се извършва от 
Министерския съвет по предложение на министъра на икономиката и 



 4 

енергетиката, министъра на регионалното развитие и благоустройството и 
председателя на Държавната агенция по горите.” 
 

Предложение на н.п. Яне Янев 
 Точка 2 относно ал. 3 да отпадне. 
 
Предложението беше оттеглено. 
 
Предложение на н.п. Борислав Ноев 
Точка 2 относно ал. 3 да отпадне. 
 
Предложението беше оттеглено. 
Комисията предлага § 4 да отпадне. 
 
§ 5. В чл. 14б се правят следните изменения и допълнения: 
1. Алинея 3 се изменя така: 
„(3) За предварително съгласуване за изключване на гори и земи от 

горския фонд се представя задание, изготвено в съответствие с 
разпоредбите на Закона за устройство на територията, както и скица на 
трасето или площадката с обозначени координати, издадена по реда на 
Закона за кадастъра и имотния регистър или Наредба № 49 от 2004 г. за 
поддържане на картата на възстановената собственост и становище на 
регионалната дирекция по горите по местонахождението на имота. 
Директорът на регионалната дирекция по горите предоставя становището в 
14 дневен срок.” 

2. Създават се ал. 4 и 5: 
„(4) Председателят на Държавната агенция по горите се произнася с 

мотивирано становище в едномесечен срок от постъпване на искането. 
  (5) При промяна на предназначението на гори и земи от горския 

фонд, закупени по реда на чл. 15а, не се изисква предварително 
съгласуване.” 

 
Предложение на н.п. Пенко Атанасов 
По § 4 относно чл. 14б 
1. В § 5, т. 1, изречение второ думите „14 дневен” да се заменят с 

„1-месечен”. 
2. Точка  2  се изменя така: 
„2. създава се ал. 4”. 
В ал. 4 думата „едномесечен” да се замени с „тримесечен”. 
 
Предложението беше оттеглено. 
Комисията предлага § 5 да отпадне. 
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§ 6. В чл. 14в, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В т. 2 накрая се поставя тире и се добавя „за горите и земите от 

горския фонд, собственост на физически лица, юридически лица и 
общини” 

2. Създава се точка 8: 
„8. становище за предварителното съгласуване за изключване на гори 

и земи от горския фонд.” 
 
Комисията предлага § 6 да отпадне.  
 
§ 7. В чл. 14г се правят следните допълнения: 
1. В ал. 1 след думите „Председателят на Държавна агенция по 

горите” се добавя „или оправомощено от него длъжностно лице” 
2. Създава се ал. 3: 
"(3) При изготвянето на оценка за разпореждане с имоти по реда на 

ал. 2, горскодървесната растителност, която съгласно действащия 
подробен устройствен план остава като зона за озеленяване в имота, обект 
на разпореждане, се оценява и включва в цената."  

 
Комисията предлага § 7 да отпадне.  
 
§ 8. Чл. 15а се изменя така: 
“Чл. 15а. (1) Държавата може чрез Държавната агенция по горите да: 
1. купува гори и земи от горския фонд - собственост на физически и 

юридически лица и на общини; 
2. продава гори и земи – частна държавна собственост.  
(2) Когато държавата има намерение да закупупи гори и земи по ал.. 

1, т. 1, председателят на Държавната агенция по горите обявява това в 2 
централни ежедневника. За площи с над 100 дка, председателят на 
държавната агенция по горите прави искане пред Министерския съвет за 
предварително съгласуване. 

 (3) С предимство се закупуват гори и земи, разположени в защитени 
територии, както и гори със защитни и рекреационни функции. 

 (4) В обявлението по ал. 3 се изброяват местностите, където се 
намират имотите, номерата им с обозначени координатни точки и базовата 
цена на имотите; 

(5) В 1-месечен срок от публикуването на обявата по ал. 2  
заинтересованите лица правят писмено предложение до председателя на 
Държавната агенция по горите, в което съобщават офертата си по ал. 1.   

 (6) В 2-месечен срок от публикуването на обявата по ал. 3 комисия 
назначена от председателя на Държавната агенция по горите разглежда 
получените оферти на заинтересованите лица, прави класиране на 
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офертите и протокол, който се предоставя на председателя на Държавната 
агенция по горите.   

(7) В 1-месечен срок от изтичането на срока по ал. 6, председателят 
на Държавната агенция по горите се произнася с предварително писмено 
становище по предложението по ал. 5, в което се посочват и условията за 
извършване на сделката. Становището се изпраща на съответното 
заинтересовано лице.  

(8)  За извършване на сделката по ал. 7 се комплектува преписка със 
следните  документи:   

1. доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от горския 
фонд; 

2. скици на имотите с обозначени координатни точки; 
3. документи за собственост. 
 (9) Въз основа на постигнатите предварителни договорености се 

подготвя проект на заповед, в която се определят: 
1. цената на всеки от имотите - предмет на сделката; 
2. описание на имотите и документите, удостоверяващи правото на 

собственост; 
4. размерът на режийните разноски, държавната такса и дължимият 

данък, които са за сметка на лицето, с което се извършва сделката. 
(10) Заинтересованото лице по ал. 7, декларира писмено съгласие по 

условията на ал. 10. 
(11) Заповедта по ал. 10 се връчва на лицето по ал. 7. 
(12) Въз основа на влязлата в сила заповед и извършените плащания 

председателят на Държавната агенция по горите сключва договор, който 
влиза в сила от датата на вписването му  в службата по вписване по 
местонахождението на имота. 

(13) Когато държавата има намерение да продаде гори и земи по ал. 1, 
т. 2, председателят на Държавната агенция по горите обявява търг с явно 
наддаване в 2 централни ежедневника. За площи с над 100 дка, 
председателят на Държавната агенция по горите прави искане пред 
Министерския съвет за предварително съгласуване. 

(14) В обявлението по ал. 13 се изброяват местностите, където се 
намират имотите, номерата им с обозначени координатни точки, времето и 
мястото за провеждане на търга и закупуване на тръжната документация. 

(15) Условията и редът за провеждане на търговете по ал. 13 се 
определят с правилника за прилагане на закона. 

(16) Продажбата на гори и земи от горския фонд - публична държавна 
собственост, се извършва с решение на Министерски съвет. 

(17) Гори и земи от горския фонд в защитени територии и зони не 
подлежат на продажба. 

(18) Когато, определената по реда на наредбата по чл. 19, ал. 1 цена за 
продажба на гори и земи от държавния горски фонд – предмет на търга по 
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реда на ал. 13, е по-ниска от тяхната данъчна оценка, търгът се провежда 
при начална цена, не по-ниска от данъчната.” 

(19) Приходите от продажбата на гори и земи – частна държавна 
собственост се разходват само за залесяване и/или закупуване на гори и 
земи. 

   
Предложение на н.п. Пенко Атанасов 
ПО §  8 относно чл. 15а, в ал. 2, изречение второ  се заличава. 
  В случай, че направеното предложение не бъде прието, предлагаме   

изречение второ на ал. 2,да бъде включено като изречение второ на ал. 11. 
 Предлагаме следната примерна редакция:  
„За площи на 100 дка заповедта се издава след решение на МС”. 
По този начин разпоредбата ще бъде съобразена с чл. 43а от ЗДС. 
Алинея 4 се изменя така: 
„(4) В обявлението по ал. 2 се посочват землищата, в които 

държавата има намерение да закупи имоти.” 
В ал. 9  т. 4 се заличава. 
Алинеи 16 и 17 да се заличат 
 
Комисията подкрепя предложението по принцип. 

 
Предложение на н.п. Иван Матеев и н.п. Юнал Тасим 
В § 8, чл. 15а се създава нова т. 20: 
„Чл. 15а. (20) Държавата може чрез Държавната агенция по 

горите да възстановява отчуждените като земи и гори от горския фонд 
гори, балталъци, къшлъци и яйлъци, включително и земите по чл. 1 и чл. 3 
от Закона за земите от 1858 г., придобити от собствениците им на 
основание частни договори или по давност преди датата на 
отчуждаване. Правото на възстановяване може да се упражни от 
лицата, от които са отчуждени или техните наследници в шест месечен 
срок от датата на влизане в сила на този закон.” 

 
Комисията не подкрепя предложението. 
Комисията предлага следната редакция на § 8. 
§ 8. Чл. 15а се изменя така: 
“Чл. 15а. (1) Държавата може чрез Държавната агенция по горите 

да: 
1. купува гори и земи от горския фонд - собственост на физически 

и юридически лица и на общини; 
2. продава гори и земи – частна държавна собственост.  
(2) Когато държавата купува гори и земи по ал.. 1, т. 1, 

председателят на Държавната агенция по горите обявява това в 2 
централни ежедневника. За площи с над 100 дка, председателят на 
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държавната агенция по горите прави искане пред Министерския 
съвет за предварително съгласуване. 

 (3) С предимство се закупуват гори и земи, разположени в 
защитени територии, гори със защитни и рекреационни функции, 
както и земи и гори, намиращи се в границите на дивечовъдните 
участъци и ловностопанските райони. 

 (4) В обявлението по ал. 2 се посочват землищата, в които 
държавата купува имоти. 

 (5) В 1-месечен срок от публикуването на обявата по ал. 2  
заинтересованите лица правят писмено предложение до председателя 
на Държавната агенция по горите, в което съобщават офертата си по 
ал. 1.   

 (6) В 2-месечен срок от публикуването на обявата по ал. 3 
комисия назначена от председателя на Държавната агенция по горите 
разглежда получените оферти на заинтересованите лица, прави 
класиране на офертите и протокол, който се предоставя на 
председателя на Държавната агенция по горите.   

(7) В 1-месечен срок от изтичането на срока по ал. 6, 
председателят на Държавната агенция по горите се произнася с 
предварително писмено становище по предложението по ал. 5, в което 
се посочват и условията за извършване на сделката. Становището се 
изпраща на съответното заинтересовано лице.  

(8)  За извършване на сделката по ал. 7 се комплектува преписка 
със следните  документи:   

1. доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от 
горския фонд; 

2. скици на имотите с обозначени координатни точки; 
3. документи за собственост. 
 (9) Въз основа на постигнатите предварителни договорености се 

подготвя проект на заповед, в която се определят: 
1. цената на всеки от имотите - предмет на сделката; 
2. описание на имотите и документите, удостоверяващи правото 

на собственост; 
(10) Заинтересованото лице по ал. 5, декларира писмено съгласие 

по условията на ал. 9. 
(11) Заповедта по ал. 9 се връчва на лицето по ал. 5. 
(12) Въз основа на влязлата в сила заповед и извършените 

плащания председателят на Държавната агенция по горите сключва 
договор, който влиза в сила от датата на вписването му  в службата по 
вписване по местонахождението на имота. 

(13) Когато държавата продава гори и земи по ал. 1, т. 2, 
председателят на Държавната агенция по горите прави мотивирано 
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предложение пред Министерския съвет и след положително решение 
обявява търг с явно наддаване в 2 централни ежедневника.    

(14) В обявлението по ал. 13 се изброяват местностите, където се 
намират имотите, номерата им с обозначени координатни точки, 
времето и мястото за провеждане на търга и закупуване на тръжната 
документация. 

(15) Изискванията за изготвяне на предложението, както и 
условията и редът за провеждане на търг по ал. 13 се определят с 
правилника за прилагане на закона. 

(16) Гори и земи от държавния горския фонд в защитени 
територии и зони не подлежат на продажба. 

(17) Когато, определената по реда на наредбата по чл. 19, ал. 1 
цена за продажба на гори и земи от държавния горски фонд – предмет 
на търга по реда на ал. 13, е по-ниска от тяхната данъчна оценка, 
търгът се провежда при начална цена, не по-ниска от данъчната.” 

(18) Приходите от продажбата на гори и земи – частна държавна 
собственост се разходват само за залесяване и/или закупуване на гори 
и земи. 

 
§ 9. Чл. 15б се изменя така: 
Чл. 15б. (1) Замяна на гори и земи от горския фонд - частна държавна 

собственост, с гори и земи - собственост на физически, юридически лица и 
общини, се извършва със заповед на председателя на Държавната агенция 
по горите. 

(2) Замяна по ал. 1 може да се извърши: 
 1. при прекратяване на съсобственост върху гори и земи от горския 

фонд между държавата и трети лица; 
2. когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда 

отчуждаване на гори и земи от горския фонд – частна собственост за 
нуждите на държавата или на община или върху тях е предоставено 
разрешение за търсене или проучване или концесия за добив на подземни 
богатства; 

3. за реализиране на проекти от общините, свързани с изграждане на 
инфраструктурни обекти и съоръжения. 

 (3) Замяната на гори и земи от горския фонд  по ал. 1 се извършва по 
писмено предложение на заинтересованото лице.   

 (4) Председателят на Държавната агенция по горите се произнася с 
предварително писмено становище по предложението за замяна в 
едномесечен срок. Когато становището на председателя на Държавната 
агенция по горите е положително, в него се посочват и условията за 
извършване на замяната. 

(5)  За извършване на замяната по ал. 1 се комплектува преписка със 
следните  документи: 
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1. доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от горския 
фонд; 

2. скици на имотите; 
3. документ за собственост. 
(6) Актуалната скица на имота частна държавна собственост и акта за 

държавна собственост се изготвят по инициатива на Държавната агенция 
по горите. 

(7) Въз основа на постигнатите предварителни договорености се 
подготвя проект на заповед, в която се определят: 

1. цената на всеки от имотите - предмет на замяната; 
2. описание на имотите и документите, удостоверяващи правото на 

собственост; 
3. разликата в стойността на имотите; 
4. размерът на режийните разноски, държавната такса и дължимият 

данък, които са за сметка на лицето, с което се извършва замяната. 
(8) Не се допускат замени: 
1. когато имотите – собственост на трети лица, са обременени с 

ипотека или други вещни тежести, освен ако те са в полза на държавата, 
съответно на общината; 

2. с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание 
ползват държавен или общински имот, договорите за наем или за вещни 
права върху държавни или общински имоти са прекратени по тяхна вина 
или с които държавата или общината води съдебни имуществени спорове. 

(9) Заинтересованото лице по ал. 2, декларира писмено съгласие по 
условията на ал. 7. 

(10) Заповедта по ал. 7 се връчва на лицето по ал. 2. 
(11) В едномесечен срок от връчването на заповедта лицето заплаща 

дължимите данъци, такси и разноски. 
(12) Въз основа на влязлата в сила заповед и извършените плащания 

председателят на Държавната агенция по горите сключва договор, който 
влиза в сила от датата на сключването му. 

(13) Договорът се вписва от заявителя в службите по вписване по 
местонахождението на имотите за негова сметка. 

(14) Замяната на гори и земи от горския фонд – частна  държавна  
собственост с гори и земи от горския фонд – собственост на физически и 
юридически лица и общини, се извършва при следните условия: 

1. имотът, предлаган срещу държавния не е по-малък по площ и не е с 
по-ниска стойност от държавния; 

2. разликата в стойността на имотите по ал. 7, т. 3 е в полза на 
държавата. 

3. разпореждане с високостъблени гори с естествен произход - 
държавна собственост, се извършва само срещу еднакви по произход гори; 
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4. не могат да бъдат обект на разпореждане имоти – частна държавна 
собственост, включени в защитени зони, обявени по реда на Закона за 
биологичното разнообразие. 

 
Предложение на н.п. Евдокия Манева  
По  § 9 
1. В чл. 15б, ал. 2 думите „за нужди на държавата или общината” 

се заменят със „за държавни или общински обекти, предназначени за 
обществено поэлзване”; 

2. В чл. 15б,  ал. 10 след думата „заповедта” се добавя „е публична 
и”. 

 
Комисията подкрепя предложението по принцип. 
 
Предложение на н.п. Пенко Атанасов 
ПО §  9 относно чл. 15б 
  По ал. 2, т. 2 – да отпадне. 
 В ал. 7 думите „постигнатите предварителни договорености” да 

се заменят с „документите по ал. 5”. 
В ал. 9 и 10 да се коригира препратката, тъй като не би следвало да 

е към ал. 2, а към ал. 3. 
В ал. 14, т. 3 и 4 думата „разпореждане”  се заменя  със „замяна”.  
 
Комисията подкрепя предложението. 
 
Предложение на н.п. Яне Янев 
По § 9 относно чл. 15б 
1. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 
/а/ в  т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя ”за имоти с 

големина до 2 декара”.  
/б/ точка 3 да отпадне. 
 
Предложението беше оттеглено. 
 
Предложение на н.п. Борислав Ноев 
По § 9 относно чл. 15б 
1. В ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 
/а/ в  т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя ”за имоти с 

големина до 2 декара”.  
/б/ точка 3 да отпадне. 
 
Комисията не подкрепя предложението. 
Комисията предлага следната редакция на § 9. 
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§ 9. Чл. 15б се изменя така: 
Чл. 15б. (1) Замяна на гори и земи от горския фонд - частна 

държавна собственост, с гори и земи - собственост на физически, 
юридически лица и общини, се извършва със заповед на председателя 
на Държавната агенция по горите. 

(2) Замяна по ал. 1 може да се извърши: 
 1. при прекратяване на съсобственост върху гори и земи от 

горския фонд между държавата и трети лица; 
 2. за реализиране на проекти от общините, свързани с 

изграждане на инфраструктурни обекти и съоръжения, общинска 
собственост. С договора за замяна се определя срока за изграждане на 
обекта или съоръжението. При неспазване на условията по договора  
председателят на Държавната агенция по горите издава заповед за 
включване на горите и земите, предмет на договора, в държавния 
горски фонд по ред определен с правилника за прилагане на закона. 

  (3) Замяната на гори и земи от горския фонд  по ал. 1 се 
извършва по писмено предложение на заинтересованото лице.   

 (4) Председателят на Държавната агенция по горите се 
произнася с предварително писмено становище по предложението за 
замяна в едномесечен срок. Когато становището на председателя на 
Държавната агенция по горите е положително, в него се посочват и 
условията за извършване на замяната. 

(5)  За извършване на замяната по ал. 1 се комплектува преписка 
със следните  документи: 

1. доклад и удостоверение за оценка на горите и земите от 
горския фонд; 

2. скици на имотите; 
3. документ за собственост. 
(6) Държавната агенция по горите изисква актуална скица на 

имота частна държавна собственост и изготвя акта за държавна 
собственост.  

(7) Въз основа на документите по ал. 5 се подготвя проект на 
заповед, в която се определят: 

1. цената на всеки от имотите - предмет на замяната; 
2. описание на имотите и документите, удостоверяващи правото 

на собственост; 
3. разликата в стойността на имотите; 
4. размерът на режийните разноски, държавната такса и 

дължимият данък, които са за сметка на лицето, с което се извършва 
замяната. 

(8) Не се допуска замяна: 
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1. когато върху имотите – собственост на трети лица, са учредени 
ипотека или други вещни права, освен ако те са в полза на държавата, 
съответно на общината; 

2. с имоти на лица, за които е установено, че без правно 
основание ползват държавен или общински имот, договорите за наем 
или за вещни права върху държавни или общински имоти са 
прекратени по тяхна вина или с които държавата или общината води 
съдебни имуществени спорове. 

(9) Заинтересованото лице по ал. 3, декларира писмено съгласие 
по условията на ал. 7. 

(10) Заповедта по ал. 7 се връчва на лицето по ал. 3.  
(11) В едномесечен срок от връчването на заповедта лицето 

заплаща дължимите данъци, такси и разноски. 
(12) Въз основа на влязлата в сила заповед и извършените 

плащания председателят на Държавната агенция по горите сключва 
договор, който влиза в сила от датата на сключването му. 

(13) Договорът се вписва от заявителя в службите по вписване по 
местонахождението на имотите за негова сметка. 

(14) Замяната на гори и земи от горския фонд – частна  държавна  
собственост с гори и земи от горския фонд – собственост на физически 
и юридически лица и общини, се извършва при следните условия: 

1. имотът, предлаган за замяна не е по-малък по площ и не е с по-
ниска стойност от държавния; 

2. разликата в стойността на имотите по ал. 7, т. 3 е в полза на 
държавата. 

3. замяна с високостъблени гори с естествен произход - държавна 
собственост, се извършва само срещу еднакви по произход гори; 

4. не могат да бъдат обект на замяна имоти – частна държавна 
собственост, включени в защитени зони, обявени по реда на Закона за 
биологичното разнообразие. 

(15) Председателят на държавната агенция по горите публикува 
на интернет страницата на агенцията информация за извършените  
замени на гори и земи от държавния горски фонд.” 
 

§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1, изречение трето се изменя така: „Правото на ползване и 

сервитути се учредяват за срок до 30 години, с изключение на сервитутите 
по ал. 6, които се учредяват  за срока на експлоатация на съответните 
съоръжения.” 

2. В ал. 5 се създава т. 6: 
„6. ски-писти, лифтове и влекове, както и за разполагане на стъпките 

на стълбовете на въжените линии.”  
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Предложение на н.п. Евдокия Манева  
В § 10 текстът на т. 2 се заличава 
 
Предложението беше оттеглено. 
 
Предложение на н.п. Яне Янев 
По § 10 относно чл. 16 
1. В т. 1 да отпадне израза  „които се учредяват  за срока на 

експлоатация на съответните съоръжения” 
2. Точка 2 да отпадне. 
 
Предложението беше оттеглено. 
 
Предложение на н.п. Борислав Ноев 
По § 10 относно чл. 16 
1. В т. 1 да отпадне израза  „които се учредяват  за срока на 

експлоатация на съответните съоръжения” 
2. Точка 2 да отпадне. 
 
Предложението беше оттеглено. 
Комисията предлага § 10 да отпадне. 

 
Комисията предлага нова редакция на § 11а, който става § 12. 
§ 12. В чл. 23а, ал. 1, т. 3 накрая се добавя “и издава актове за 

възникване, изменение и прекратяване на служебни 
правоотношения.” 

  
§ 16. Процедурите по чл. 14 и чл. 15б започнали до влизането в сила 

на този закон се приключват по досегашния ред, но не по-късно от 28 
февруари 2009 г. 

 
Предложение на н.п. Пенко Атанасов 
§ 16 се изменя така: 
§ 16 (1) Процедурите по чл. 14, се приключват по досегашния ред в 6 

месечен срок от  влизането в сила на този закон. 
(2) Процедурите по чл. 15б, започнали до влизането в сила на този 

закон, се приключват по досегашния ред, но не по-късно от 1 март 2009 г. 
 
Комисията подкрепя предложението по ал. 2 и не го подкрепя по 

ал. 1. 
Комисията предлага следната редакция на § 16, който става § 19. 
§ 19. Процедурите по чл. 15б, започнали до влизането в сила на 

този закон, се приключват по досегашния ред, до 1 март 2009 г. 
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 § 18.  В Закона за лова и опазване на дивеча се правят следните 

изменения и допълнения: 
1. В чл. 56, ал. 1 се изменя така: 
„(1) Ловуването се извършва с гладкоцевно или нарезно огнестрелно 

ловно оръжие. Когато оръжието е полуавтоматично, то не може да бъде 
заредено с повече от един плюс два патрона в магазина. Ловните оръжия 
не могат да бъдат автоматични.” 

2. В Приложение № 4 към чл. 54, ал. 1, точки 20-22 се изменят така: 
 “20. – Пъдпъдък и гургулица – от втората събота на август до 30 

ноември; 
  21. – Гугутка – от втората събота на август до 31 декември; 
  22. – Гривяк - от втората събота на август до последния ден на 

февруари. 
 
Предложение на н.п. Пенко Атанасов 
ПО § 18 относно  Закона за лова и опазване на дивеча 
 В чл. 10, т. 2 думите „бази за интензивно стопанисване на дивеча” 

се заменят с „оградени площи”. 
 В чл. 12, ал. 1 изречение второ се заличава  
 В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 3 се отменя; 
2. в ал. 4, т. 3, б. „а” и „б” се отменят; 
3. в ал. 5 думите „Въз основа на подадените заявления по ал. 3” се 
заличават; 

4. в ал. 7 думите „издържали изпитите” се заменят с „класирани 
по ал. 6, т. 2” 

5. ал. 8 се отменя 
 
В чл. 23, ал. 7 след думата „горите” се добавя „чрез държавните 

горски стопанства и държавните ловни стопанства”  
 В чл. 26, ал. 1 думите „придобили право на лов, със стаж като 
ловци не по-малко от 2 години” се заличават. 
 В чл. 30, ал. 1 изречение второ се заличава. 
 В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения: 
 1. Алинея 1 се изменя така: 
 „Чл. 56 (1) Ловуването се извършва с гладкоцевно, нарезно или 
полуавтоматично огнестрелно ловно оръжие с не повече от 1+2 патрона 
в магазина.”  
 2. в ал. 7 след думата „използват” се добавя „стационарни”, а 
накрая точката се заменя със запетая и се добавя „които се поставят на 
не по-малко от 1000 м. от границата на съседния ловностопански район.”  
 В чл. 65, т. 1 думите „лъкове и” се заличават. 
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 В Приложение № 3 към чл. 9, ал. 12, се правят следните 
изменения: 
 1. точка 2  се изменя така: 
 „2.  Русалка” 
 2. точка 13 се изменя така: 
 „13.  Извора” 
 В Приложение № 4 към чл. 54, ал. 1, се правят следните 
изменения и допълнения: 
  

 1. точка 18.1 се изменя така:  
 

18.1.  Фермерно 
произведени 

  от 01 октомври до 28 
февруари 

 
 2. точка 19.1 се изменя така:  

 

19.1.  Фермерно 
произведени 

  от 01 октомври до 31 
януари 

 
 
 
 3. точка 20 се изменя така:  

 

20.  Пъдпъдък и гургулица   от втората събота на 
август до 30 ноември 

  
 4. точка 22 се изменя така:  

 

22.  Гривяк   от втората събота на 
август до последния ден на 
февруари 

 
Комисията подкрепя предложението. 
 

Предложение на н.п.Васил Паница и гр. н. п.  
 Към §18 на Преходни и заключителни разпоредби се правят 

следните изменения и допълнения: 
1. В чл. 12, ал. 1 последното изречение отпада.  
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2. В чл. 22, ал. 3 отпада. 
3. В чл. 22, ал. 4 (която става ал. 3) след израза “ловни сдружения” се 
поставя точка и букви а) и б) отпадат.  

4. В чл. 22, ал. 5 (която става ал. 4) думите “въз основа на подадените 
заявления по ал. 3” отпадат.  
Останалите алинеи в чл. 22 се преномерират.  

5. В чл. 23, ал. 7 добива следния вид: 
“(7) Държавната агенция по горите чрез държавните горски 

стопанства и държавните ловни стопанства води регистър на 
издадените билети за лов.” 

6. В чл. 56 ал. 1 се изменя така: 
“(1) Ловуването се извършва с гладкоцевно, нарезно или 

полуавтоматично огнестрелно ловно оръжие с не повече 1+2 патрона в 
магазина.” 

7. Чл. 56, ал. 7 добива следния вид: 
“(7) За улавяне на жив дивеч с цел разселване, опресняване на кръвта и 

за осъществяване на ветеринарно-медицински контрол могат да се 
използват само стационарни капани за избирателен лов и мрежести 
уреди, които се поставят на не по-малко от хиляда метра от границите 
със съседните ловно-стопански райони.” 

8. В чл. 65, т. 1 думите “лъкове и” се заличават.  
9. В Допълнителни разпоредби в § 1 се създава нова т. 34 със следното 
съдържание: 

“34. Национално(то) ловно сдружение е НЛРС “Съюз на ловците и 
риболовците в България”, регистрирано в СГС по ф.д. № 16557 от 1992 г. 
със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Витоша” 31 – 33.” 

10.  В Приложение № 3 към чл. 9, ал. 12в т. 2 думата “Априлци” се 
заменя с “Русалка”, а в т. 13 думата “Девин” се заменя с “Извора”.  

11.  В Приложение № 4 към чл. 54, ал. 1,  в 18. 1 се променя срока, както 
следва – от 1 октомври до 28 февруари.  
В Приложение № 4 към чл. 54, ал. 1, в 19. 1 се променя срокът, 
както следва – от 1 октомври до 31 януари.  

 
 
ІІ. Приложение № 4 към чл. 54, ал. 1 – срокове за ловуване на дивеч се 
изменя така: 
 

20. Пъдпъдък и гургулица От втората събота на август 
до 30 ноември 

21. Гугутка От втората събота на август 
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До 31 декември 

22. Гривяк От втората събота на август 
До втората неделя на февруари 

23.  Голяма белочела гъска От 1 октомври  
До втората неделя на февруари 

24. Диви патици – обект на лов От 1 октомври  
До втората неделя на февруари 

24.1. Полудива патица От 1 октомври  
До втората неделя на февруари 

24.2.  Зеленоглава патица От 1 октомври  
До втората неделя на февруари 

24.3. Лятно бърне От 1 октомври  
До втората неделя на февруари 

24.4. Зимно бърне От 1 октомври  
До втората неделя на февруари 

24.5. Фиш От 1 октомври  
До втората неделя на февруари 

24.6. Лопатарка От 1 октомври  
До втората неделя на февруари 

24.7. Черна качулата потапница От 1 октомври  
До втората неделя на февруари 

24.8. Шилоопашата патица От 1 октомври  
До втората неделя на февруари 

25. Черна лиска От 1 октомври  
До втората неделя на февруари 

 
Комисията не подкрепя предложението по приложение № 4 точки 

23-25, а в останалата част се подкрепя от комисията. 
Комисията предлага следната редакция на § 18, който става § 21. 
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§ 21.  В Закона за лова и опазване на дивеча (Обн., ДВ, бр. 78 от 
2000 г., бр. 26 от 2001 г., бр. 77 и 79 от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 
108 от 2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и 91 от 2008 г.) се правят 
следните изменения и допълнения: 

 1. В чл. 10, т. 2 думите „бази за интензивно стопанисване на 
дивеча” се заменят с „оградени площи”. 
           2. В чл. 12, ал. 1 изречение второ се заличава.  
 3. В чл. 22: 
 а) алинея 3 се отменя; 

б) в ал. 4, т. 3, б. „а” и „б” се отменят; 
в) в ал. 5 думите „Въз основа на подадените заявления по ал. 3” 
се заличават; 
г) в ал. 7 думите „издържали изпитите” се заменят с 
„класирани по ал. 6, т. 2”; 
д) алинея 8 се отменя. 

   3. В чл. 23, ал. 7 след думата „горите” се добавя „чрез 
държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства”.  
 4. В чл. 30, ал. 1, изречение второ се заличава. 
 5. В чл. 56: 
 а) алинея 1 се изменя така: 
 „(1) Ловуването се извършва с гладкоцевно или нарезно 
огнестрелно ловно оръжие. Когато оръжието е полуавтоматично, то не 
може да бъде заредено с повече от един плюс два патрона в магазина. 
Ловните оръжия не могат да бъдат автоматични.” 
 б) в ал. 7 след думата „използват” се добавя „стационарни”, а 
накрая се добавя „които се поставят на не по-малко от 1000 м. от 
границата на съседния ловностопански район.”  
 6. В чл. 65, т. 1 думите „лъкове и” се заличават. 
 7. В Приложение № 3 към чл. 9, ал. 12, се правят следните 
изменения: 
 а) точка 2  се изменя така: 
 „2.  Русалка” 
 б) точка 13 се изменя така: 
 „13.  Извора” 
 8. В Приложение № 4 към чл. 54, ал. 1, се правят следните 
изменения и допълнения: 
  

18.1.  Фермерно 
произведени 

  от 01 октомври до 28 
февруари 
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19.1.  Фермерно 
произведени 

  от 01 октомври до 31 
януари 

 

20. Пъдпъдък и гургулица От втората събота на август 
до 30 ноември 

21. Гугутка От втората събота на август 
До 31 декември 

22. Гривяк От втората събота на август 
До втората неделя на февруари 

 
  
       

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 

Васил Калинов 
 


