
  АСОЦИАЦИЯ ОБЩИНСКИ ГОРИ
1000 - София, бул. „Витоша” № 6, GSM 0888 152 366; Email: aogori@abv.bg; tihtom@abv.bg; 

                          Адрес за кореспонденция: 1301 – София, ул. „Пиротска”  № 5
                                                         6000 – Стара Загора, Ул. „Граф Игнатиев“ № 26

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ГОРИТЕ –

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Уважаеми дами и господа,
Въпреки постигнатото всеобщото съгласие, намерило израз в новоприетия 

Закон за горите, за равнопоставеност на правата на различните видове 
собственици на гори, пред общините периодично възникват проблеми при 
тяхното стопанисване и управление, които могат да бъдат отделени в следните 
няколко групи:

1. През втората половина от миналата година в Асоциацията постъпиха 
сигнали от общините Сунгурларе, Поморие и Малко Търново, че от страна на 
Държавата в съответните районни съдилища срещу тях са заведени искови дела, 
касаещи собствеността им върху горските територии.

При изясняване на обстоятелствата от наша страна се установи, че делата са 
заведени по инициатива на ръководителите но Югозападното държавно 
предприятие, които са успели да издействат от МЗХ за тази цел да бъде 
упълномощена РДГ- Бургас, която от своя страна е преупълномощила  
съответните Държавни горски стопанства.

Вън от правната му страна,  оспорването на собствеността на гори от 
общините в област Бургас буди тревога, тъй като то противоречи, както на 
официалната политика на Правителството, така и на общите тенденции в 
Европейския съюз, за засилване на ролята на местните власти в обществените 
отношения вътре в държавите – членки на Съюза.

От страна на ръководството на Асоциацията бе проведена неформална 
среща с Министъра на ЗХ, на която бе получено уверение, че става въпрос за 
действия на органи на Министерството от локален характер.

2. По силата на разпоредбите на чл.19 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, общините придобиха собственост върху такива 
земеделски земи, като върху не малка част от тях е разположена горска 
растителност, възникнала вследствие на съзнателни залесявания или по естествен 



път – самозалесяване. По силата на разпоредбите на чл.2 от ЗГ това са гори и 
тяхното управление и стопанисване се регулира от този закон. Това означава, че 
собствениците ще трябва да организират дейности в тях, включително 
опазването и ползването им на основата на предварително изготвен 
горскостопански план или програма. С т.н. параграф 4 от Закона за горите е 
уредена процедура за промяна на предназначението на тези територии от 
земеделски на горски… , за да може изработваните за тях горскостопански 
планове да бъдат утвърждавани от директорите на РДГ, като органи на ИАГ. Вън 
от юридическия казус, който поражда параграф 4 и с който промяната на 
предназначението става служебно, без предварителното съгласие на собственика, 
процеса се забави толкова дълго, че породи проблеми главно с опазването и 
ползването от тези гори, тъй като за тях нямаше кой да одобрява стопанските 
планове. 

По наше настояване Изпълнителният директор на ИАГ с нарочно 
указателно писмо упълномощи директорите на РДГ, освен такива, да 
утвърждават  и горскостопански планове и програми за гори в земеделски земи. 
Т.е.с. от стопанска гледна точка в административно-нормативно отношение 
проблема е разрешен. По-нататък обаче общините извън и независимо от 
процедурата по параграф 4, бързо трябва да възложат, по реда на ЗГ, изготвянето 
на горскостопанските планове за тези гори, за да могат своевреманно да 
организират ползването от тези гори и тяхното опазване от посегателства върху 
тях.

Що се отнася за конституционността на разпоредбите на отделните членове 
от ЗГ и противоречията, които пораждат те, към настоящата информация е 
приложено становище на юриста на Асоциацията. Кметовете на общините биха 
могли да се ползват от него, когато предприемат действията предвидени в чл.83 и 
84 от Закона за горите.

3. Уважаеми дами и господа,
Равнопоставянето на правата и отговорностите на различните собственици 

пред Закона за горите породи и правото и задължението общините да 
организират опазването на горските си територии – дейност специфична и нова 
за общинските администрации. Важността й се засилва и от обстоятелството, че 
служителите в общините, натоварени от кметовете да извършват такава дейност, 
имат правото да съставят актове за нарушения на закона за горите, не само в 
общинските, а и в горските територии на другите видове собственици, когато 
нарушението е извършено на територията на съответното землище. При това 
наказателните постановления по такива актове се издават от Кмета на общината. 
Всичко това изисква изграждането на необходим административен капацитет не 
само в горските структури на общините, а и в самите общински администрации. 
Като Изпълнителен директор на Асоциацията, получих задача от Председателя 
на КС на АОГ, да анализирам състоянието на дейността по опазването на 
общинските гори и да предприема необходимото за подобряването й.

Оказва се, че действията по опазването на горите от посегателства са 
проблем и в държавните гори, както при реалното установяване на нарушенията, 
така и при правилното попълване на реквизитите на актовете, които се съставят и 
по-нататък и на самите наказателни постановления. Районните дирекции по 



горите периодично организират обучения за служителите в държавните горски 
стопанства и тези от самите дирекции, като една от възможните форми за 
подпомагане на процеса по опазване на горите. За съжаление резултатите от тези 
обучения имат не дотам траен характер, което налага периодиката на обученията 
да не бъде голяма. 

Очевидно е необходимо АОГ да активира дейността си в тази посока и след 
дискусията която ще проведем тук и сега предлагам Управителният съвет да 
формулира и вземе съответно решение.

14-то Заседание на УС
Стара Загора, 08.02.2013г.

Инж. Тихомир Томанов
Изп.Директор на АОГ


