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Изх.№ 0210/15.04.2015 г. 

ДО ИНЖ. ТОНИ КРЪСТЕВ 

ИЗП.ДИРЕКТОР НА ИАГ 

 

ДО Д-Р ИНЖ. ЦЕНКО ЦЕНОВ 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ В ИАГ 

 

Уважаеми г-н Кръстев, 

Уважаеми г-н Ценов, 

 

Във връзка с публикувания за обсъждане проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за горите Асоциация общински гори внася следното  

предложение за допълнение: След Параграфи 5 и 6 от проекта да се въведе 

Параграф 7 със следния текст: 

 

Параграф 7. В чл. 108, ал. 1,  т. 2. след думите лесовъдска практика се добавя 

„или ръководителя на общинската горска структура и оправомощени от 

него длъжностни лица с висше лесовъдско образование “ 

 

Мотиви: С това изменение се отразява, предвидената със Закона, 

равнопоставеност на държавните и общинските горски структури. 

 

                            С уважение: Инж. Тихомир Томанов 

                                                  Изп.Директор на АОГ  
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Към наш № 0210/15.04.2015 г. 

 

ДО ИНЖ. ТОНИ КРЪСТЕВ 

ИЗП.ДИРЕКТОР НА ИАГ 

Уважаеми господин Кръстев, 

 

Във връзка с с публикувания за обсъждане проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за горите по време на заседанието на 8-то Общо събрание 

на АОГ от 23.04.2015 г. беше проведено обсъждане с участието на представители 

на ИАГ. След систематизиране на изразените становища от делегатите на 

Събранието правим следните предложения по ЗИД : 

 

1. В параграф 5/чл.84/: В комисията по алинея 3 да бъде включено и 

„заинтересованото лице или негов представител“. 

 

2. В параграфа за изменения в чл.148: 

 

2.1. В ал.1 след думите „животинска тяга” да се постави запетая и да се добавят 

думите „както и физическите лица пътуващи в тях“ 

Мотиви: Наличието на този текст ще гарантира участието в извършването на 

горскостопански дейности само на правоимащи лица /извън сивата икономика/. 

 

2.2.Да се добави нова алинея – 13 със следния текст: 

„ал. 13  Когото превозното средство по ал. 1 преминава и през земеделски 

територии и /или/  по пътната мрежа, собственост на общините, документите 

по ал. 2 се съгласуват от кмета на съответната община.“ 

Мотиви: Така се осигурява защитата на състоянието на пътищата извън горските 

територии, по които се движат превозните средства. 

 
С уважение: Инж. Тихомир Томанов 

                   Изп.Директор на АОГ 
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