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Наименование
на закона:
Код на закона
Обнародван:
В сила от:
Изменения и
допълнения на
закона:

Прилагащи
органи:
Други органи по
прилагане на
акта:
Контрол по
прилагане на
акта:
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

2

ЗАКОН за горите
21
Обн., ДВ, бр. 125 от 29.12.1997 г.
Общо: 30
1998

2

1999

1

2000

2

2002

3

2003

2

2005

2

2006

7

2007

4

2008

6

Последното изменение на закона
е от 23.01.2009 г.

2009
1
Брой изменения през
4
изследваната 2007 г.
Министър на земеделието и храните
Държавна агенция по горите
Министерски съвет
Общински съвети
Кметове на общини
Директор на държавно горско стопанство
-

Правилник за прилагане на Закон за горите
Правно
основание
Орган
акта:

§ 9 от преходните и заключителните разпоредби
на Закон за горите

издал Министерски съвет

Обнародван

Приет с ПМС № 80 от 6.04.1998 г., обн., ДВ, бр.
41 от 10.04.1998 г.
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Изменения и Общо: 9
допълнения
2002 г. – 2
на акта
2003 г. – 3
2004 г. – 1
2005 г. – 1
2006 г. – 1
2008 г. - 1
Брой изменения през изследваната 2007 г. - 0
Прилагащи
органи:

-

ИНСТРУКЦИЯ № 36 от 2.11.2001 г. за условията и реда за
ползването и продажбата на дървесина от горите чрез търг,
конкурс и преговори с потенциален ползвател
Правно
основание

чл. 80, ал. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за горите (ДВ, бр. 41 от 1998 г.)

Орган издал Министър на земеделието и горите
акта:
Обнародван

обн., ДВ, бр. 98 от 16.11.2001 г.

Изменения и допълнения
на акта
Началник н НУГ
Прилагащи
органи:
НАРЕДБА за определяне на базисни цени, цени за
изключените площи и учредяване право на ползване и
сервитути върху гори и земи от горския фонд
чл. 19, ал. 1 и чл. 113, ал. 3 от Закона за горите.
Правно
основание
Министерски съвет
Орган издал
акта:
Приета с ПМС № 252 от 6.11.2003 г., обн., ДВ,
Обнародван
бр. 101 от 18.11.2003 г.
Изменения и Общо: 3
допълнения
2004 г. – 1
на акта
2005 г. – 1
2007 г. - 1
Брой изменения през изследваната 2007 г. - 1

ПРОЕКТ „ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗМЕРВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ЗА ИНФОРМИРАНЕ НА БИЗНЕСА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТЯХНОТО НАМАЛЯВАНЕ”

Междинен доклад за представяне на резултатите от изпълнението на
дейностите по Модул 1

4

Министър на земеделието и храните
Прилагащи
органи:
НАРЕДБА № 1 от 12.01.2004 г. за борба с ерозията и
свлачищата в горския фонд и строежът на укрепителни
съоръжения
чл. 46, ал. 2 от Закона за горите
Правно
основание
Министър на земеделието и горите
Орган издал
акта:
обн., ДВ, бр. 7 от 27.01.2004 г.
Обнародван
Общо: 1
Изменения и
2006 г. – 1
допълнения
Брой изменения през изследваната 2007 г. - 0
на акта
Председател на Държавна Агенция по горите
Прилагащи
органи:
НАРЕДБА № 2 от 11.01.2005 г. за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на
горите в държавния горски фонд
чл. 41, ал. 2 от Закон за горите
Правно
основание
Министър на земеделието и горите
Орган издал
акта:
обн., ДВ, бр. 8 от 21.01.2005 г.
Обнародван
Изменения и
допълнения
на акта
Председател на Държавна агенция по горите
Прилагащи
органи:
НАРЕДБА № 25 от 26.10.1999 г. за условията, начините и реда
за прилагане на растителнозащитни препарати и средства в
горите на Република България
чл. 73, ал. 2 от Закона за горите и чл. 118, ал. 2 от
Правно
Правилника за неговото прилагане
основание
Министър на земеделието и горите
Орган издал
акта:
обн., ДВ, бр. 95 от 2.11.1999 г
Обнародван
Изменения и
допълнения
на акта
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Председател на Държавна агенция по горите
Прилагащи
органи:
НАРЕДБА № 29 от 16.12.2005 г. за условията и реда за
производство на фиданки за залесяване в горските
разсадници - държавна собственост
чл. 41а, ал. 3 от Закон за горите.
Правно
основание
Министър на земеделието и горите
Орган издал
акта:
обн., ДВ, бр. 10 от 31.01.2006 г.
Обнародван
Изменения и
допълнения
на акта
Председател на Държавна агенция по горите
Прилагащи
органи:
НАРЕДБА № 30 от 2.12.1998 г. за ползване на дървесината от
горите
чл. 74, ал. 1 и чл. 76, ал. 1 от Правилник за
Правно
прилагане на Закон за горите (ДВ, бр. 41 от 1998
основание
г.)
Министър на земеделието и горите
Орган издал
акта:
обн., ДВ, бр. 146 от 11.12.1998 г.
Обнародван
Общо: 2
Изменения и
2001 г. – 1
допълнения
2002 г. - 1
на акта
Брой изменения през изследваната 2007 г. - 0
Прилагащи
органи:
Наредба № 30 от 31.07.2003 г. за условията и реда за
извършване на противопожарни мероприятияв горския фонд
и опазване на горите от пожари
чл. 76а и чл. 77, ал. 9 от Закон за горите
Правно
основание
Министър на земеделието и горите и Министър
Орган издал
на вътрешните работи
акта:
обн., ДВ, бр. 71 от 12.08.2003 г., в сила от
Обнародван
12.08.2003 г.
Изменения и
допълнения
на акта
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Прилагащи
органи:
НАРЕДБА № 31 от 11.08.2003 г. за реда и критериите за
регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика
и за извършване на дейности в горския фонд
чл. 39, ал. 2 от Закон за горите.
Правно
основание
Министър на земеделието и горите
Орган издал
акта:
обн., ДВ, бр. 76 от 29.08.2003 г., в сила от
Обнародван
29.08.2003 г.
Изменения и
допълнения
на акта
Председател на Държавна агенция по горите
Прилагащи
органи:
НАРЕДБА № 39 от 10.04.2006 г. за строителство в горите и
земите от горския фонд
чл. 81, ал. 2 от Закона за горите
Правно
основание
Министър на регионалното развитие и
Орган издал
благоустройството, Министър на земеделието и
акта:
горите, Министър на околната среда и водите
обн., ДВ, бр. 38 от 9.05.2006 г.
Обнародван
Изменения и
допълнения
на акта
Министър на земеделието и храните
Прилагащи
органи:
НАРЕДБА № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и
земите от горския фонд и на ловностопанските райони в
Република България
чл. 25, ал. 2 от Закона за горите (ДВ, бр. 125 от
Правно
1997 г.)
основание
Министър на земеделието и храните
Орган издал
акта:
обн., ДВ, бр. 27 от 1.04.2004 г., в сила от
Обнародван
1.04.2004 г.
Общо: 1
Изменения и
2005 г. - 1
допълнения
Брой изменения през изследваната 2007 г. - 0
на акта
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Прилагащи
органи:
НАРЕДБА № 7 от 14.06.2005 г. за условията и реда за
определянето на източниците от горската семепроизводствена
база, събирането и добива на репродуктивни материали,
предназначени за лесовъдски цели, и тяхното окачествяване,
включително и от внос
чл. 41а, ал. 1 от Закон за горите
Правно
основание
Министър на земеделието и храните
Орган издал
акта:
обн., ДВ, бр. 52 от 24.06.2005 г.
Обнародван
Изменения и
допълнения
на акта
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Прилагащи
органи:

Председател на Държавна агенция по горите

8
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Бележки и общи
коментари по
закона

9

Разнородна поднормативна база, чести изменения на закона
(наименования на компетентни органи и администрациите им),
които не са отразени във всички поднормативни актове, което
води до допълнително неразбиране.
Съществуват ЗИ, регламентирани в няколко поднормативни акта
по един и същи начин.
Поднормативни актове, издадени на основание отменени
членове от Закон за горите и правилника за прилагането му:
ИНСТРУКЦИЯ № 36 от 2.11.2001 г. за условията и реда за
ползването и продажбата на дървесина от горите чрез търг,
конкурс и преговори с потенциален ползвател
НАРЕДБА № 12 от 22.06.1999 г. за ползване на дървени
материали
без
заплащане
на
такси
на
корен
Издадена от министъра на земеделието, горите и аграрната
реформа, обн., ДВ, бр. 60 от 2.07.1999 г. – не съдържа ЗИ, но е
издадена на основание отпаднал член от ППЗГ
НАРЕДБА № 30 от 2.12.1998 г. за ползване на дървесината от
горите, Издадена от министъра на земеделието, горите и
аграрната реформа, обн., ДВ, бр. 146 от 11.12.1998 г., изм. и доп.,
бр. 69 от 7.08.2001 г., бр. 16 от 12.02.2002 г.
Общи препоръки към поднормативни актове:
НАРЕДБА № 25 от 26.10.1999 г. за условията, начините и реда за
прилагане на растителнозащитни препарати и средства в горите
на Република България, Издадена от министъра на земеделието,
горите и аграрната реформа, обн., ДВ, бр. 95 от 2.11.1999
В нея има препратки към 5 отменени наредби:
Наредбата за биологично изпитване и регистрация на
фитофармацевтични препарати и микроторове (НБИРФПМ - ДВ,
бр. 16 от 1996 г.)
Наредба № 27 от 1995 г. на Министерството на здравеопазването
за вноса на стоки, имащи значение за здравето на населението
(ДВ, бр. 75 от 1995 г.).
Правилник за приложение на Закона за защита на природата
(ППЗЗП - ДВ, бр. 33 от 1969 г.),
Наредба № 10 от 1985 г. за хигиенните изисквания при
прилагането на пестициди в народното стопанство и бита (ДВ, бр.
88 от 1985 г.).
Наредба № 11 от 1993 г. на Министерството на труда и
социалните грижи и Министерството на здравеопазването за
специалното работно облекло и личните предпазни средства (ДВ,
бр. 66 от 1993 г.).

1

Наредба № 31 от 11.08.2003 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна
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„§ 3. Контролът и изпълнението на тази наредба се възлага
на председателя на Държавната агенция по горите към МЗП.” - не
са актуализирани наименованията на администрациите Министерство на земеделието и храните, Държавна агенция по
горите е към Министерски съвет. Чл. 2, ал. 2 Устройствен
правилник на Държавна агенция по горите „(2) Държавната
агенция по горите е специализиран орган на Министерския
съвет за разработване и осъществяване на държавната политика в
областта на горското и ловното стопанство.”
НАРЕДБА № 29 от 16.12.2005 г. за условията и реда за
производство на фиданки за залесяване в горските разсадници държавна собственост, Издадена от министъра на земеделието и
горите,
обн.,
ДВ,
бр.
10
от
31.01.2006
г.
В нея има препратки към 2 отменени наредби:
Наредба № 16 за производство и търговия с посевен и посадъчен
материал от декоративни растения (ДВ, бр. 51 от 2004 г.);
Наредба № 40 за производство и търговия на посадъчен материал
от овощни видове (ДВ, бр. 93 от 2004 г.)
Задължения за информиране, произтичащи от поднормативен
акт: няма
Задължения, изисквания към които са описани в
поднормативен акт:
21ЗИ06, 21ЗИ10, 21ЗИ11, 21ЗИ12, 21ЗИ13, 21ЗИ14, 21ЗИ24се
основават на наредби, издадени съгласно ЗГ - чл. 39 (2) 1 , чл. 41а.
(1) 2 , чл. 76а 3 .
21ЗИ38, 21ЗИ41, 21ЗИ42, 21ЗИ43 4 , 21ЗИ45 5 , 21ЗИ46, 21ЗИ47,
21ЗИ49, 21ЗИ51 6 , 21ЗИ52 7 , 21ЗИ53, 21ЗИ54 8 , 21ЗИ56 се
основават на ППЗГ, както и на посочените наредби, издадени на
основание на ЗГ и инструкции.
21ЗИ59 Оценка на гори и земи от горски фонд (Наредба за
определяне на базисни цени, цени за изключените площи и
лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
2
НАРЕДБА № 7 от 14.06.2005 г. за условията и реда за определянето на източниците от горската
семепроизводствена база, събирането и добива на репродуктивни материали, предназначени за
лесовъдски цели, и тяхното окачествяване, включително и от внос
3
Наредба № 30 от 31.07.2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни
мероприятияв горския фонд и опазване на горите от пожари
4
НАРЕДБА № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на
ловностопанските райони в Република България
5
НАРЕДБА № 29 от 16.12.2005 г. за условията и реда за производство на фиданки за залесяване в
горските разсадници - държавна собственост
6
ИНСТРУКЦИЯ № 36 от 2.11.2001 г. за условията и реда за ползването и продажбата на
дървесина от горите чрез търг, конкурс и преговори с потенциален ползвател, НАРЕДБА № 30 от
2.12.1998 г. за ползване на дървесината от горите
7
ИНСТРУКЦИЯ № 36 от 2.11.2001 г. за условията и реда за ползването и продажбата на
дървесина от горите чрез търг, конкурс и преговори с потенциален ползвател
8
НАРЕДБА № 30 от 2.12.1998 г. за ползване на дървесина от гори
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учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от
горския фонд)
21ЗИ61 Информиране преди изграждане или ремонтиране на
технико-укрепителни съоръжения, за които се изисква проек
(Наредба № 1 от 12.01.2004 г. за борба с ерозията и свлачищата в
горския фонд и строежът на укрепителни съоръжения)
21ЗИ62 Писмена заявка за приемане на противоерозионните
обекти (Наредба № 1 от 12.01.2004 г. за борба с ерозията и
свлачищата в горския фонд и строежът на укрепителни
съоръжения)
21ЗИ65 Водене на специална книга за количествата и
разпределението на препаратите при съхранение (временно или
постоянно) (НАРЕДБА № 25 от 26.10.1999 г. за условията,
начините и реда за прилагане на растителнозащитни препарати и
средства в горите на Република България)
21ЗИ66 Информационни табели за вида на растителнозащитните
препарати и средства, сроковете на действие и забрана
(НАРЕДБА № 25 от 26.10.1999 г. за условията, начините и реда за
прилагане на растителнозащитни препарати и средства в горите
на Република България)
21ЗИ67 Поставяне на етикет и сертификат за идентификация на
всяка опаковка от фиданки (НАРЕДБА № 29 от 16.12.2005 г. за
условията и реда за производство на фиданки за залесяване в
горските разсадници - държавна собственост)
21ЗИ68 (НАРЕДБА № 39 от 10.04.2006 г. за строителство в
горите и земите от горския фонд)
21ЗИ69 (НАРЕДБА № 39 от 10.04.2006 г. за строителство в
горите и земите от горския фонд)
21ЗИ70(НАРЕДБА № 39 от 10.04.2006 г. за строителство в горите
и земите от горския фонд)
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характер
•

•

•

•

•
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Преглед
и
консолидиране
на
съществуващата
поднормативна база.
Актуализиране на наименованията на компетентните
органи и административните звена.
Премахване, редуциране, консолидиране или подобряване
на законодателството.
• Консолидиране на поднормативните актове
• Опростяване на терминологията и редуциране
на сложността й.
Опростяване на процеса на изпълнение на ЗИ
• Премахване на ненужни бланки, инспекции или
изисквана информация.
• Съкращаване на времето, необходимо за попълване
на формуляри – подобряване на дизайн, яснота.
• Намаляване
на
честотата
на
изискваната
информация.
Обмен на данни и електронно правителство
• Събиране на информация от други държавни
органи вместо да се изисква от бизнеса.
• Разработване на стандартни дефиниции в
законодателството.
Интегриране на ICT системи и услуги
• Достъп до бланки и други документи чрез интернет
• Създаване на „интелигентни” интерактивни бланки,
които да не изискват данни, които вече са подадени.
• Разработване на електронни системи за обслужване
„на едно гише” достъпни чрез единен портал за
електронно правителство.
Разработване на по-добри ръководства и информация
• Разработване на по-добри и достъпни ръководства –
например чрез публикуване на ръководствата в
интернет
• Преработване на ръководствата на по-достъпен
език.
• Регулациите да бъдат достъпни он-лайн , чрез
интернет базиран, обществено достъпен портал.

