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С Т А Н О В И Щ Е
ПО „ПЪРВИ ВАРИАНТ НА СПРГС“
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.Като цяло, предложеният вариант, в структурно изражение е разработен добре
и съобразно поставената цел.
2.Разделите 2-ри и 3-ти са ненужно подробни и обстоятелствени, и излишно
обременяват документа, тъй като преповтарят текстове, които се съдържат в
съответните документи на Европейската комисия и на Р.България, цитирани в
разработката по-долу.
Нашето предложение е тези раздели да бъдат редуцирани.
3.Раздел 4-ти „Горите на България-актуален статус и перспектива“.
Приветстваме неговото подробно разработване, съдържайки в себе си всички
характеристики на „горския сектор“.
На стр.30, в началото, некоректно е посочено, че „Активно залесяване е
извършвано предимно в държавните гори“, тъй като:
-през 2013 г.:
в държавните гори са залесени 1603 ха., което е 0,055% от общата площ на
държавните горски територии /2905586 ха./;
а в горите на общините – 307 ха. – 0,059% /520887 ха./
през 2010г.:
в държавните – 1727 ха.- 0,059%;
а в общинските – 1135 ха.- 0,22%.
Предлагаме този текст да бъде променен по посока на изискващата се
коректност
Пак на стр.30, 2-ри абзац – Констатацията , че спадът в залесяванията се дължи
на „липсата на финансиране…“, не е приемлива защото икономическият механизъм,
действащ сега в модела на управление на държавните гори предполага то да става по
волята и задълженията на директорите на държавните горски предприятия.
Този спад би могъл да намери обяснение другаде. Например в посоченото погоре, наличие на значително нарастване на залесената площ /лесистостта/ на
Страната, както и в засилване на ролята на извеждането на сечи с естествено

възобновяване – голям плюс на горскостопанските практики през последните
години.
В т.6 от 4-ти раздел е добре, че е направен анализ на добиваната и реализирана
дървесина, както и на площта на отгледните сечи за държавните гори.
За да бъде достатъчно изчерпателен, този анализ предлагаме да бъде
направен и за другите видове собствености или най-малкото за горите на
общините.
4.Предложения към Раздел 5-ти:
4.1. Под №9 да се определи нова оперативна цел със следния текст:
Оперативна цел 9 : Организиране на горската територия на Р.България в
„Горски териториални единици“ по чл.7 от Закона за горите.
Мотиви: Реализирането на тази цел е незаобиколима предпоставка за постигане
на следващите поставени оперативни цели.
4.2. Нов текст на оперативна цел №10, която по-нататък става №11:
Оперативна цел 11: Създаване и устойчиво развитие на стопански субекти
на собствениците на гори и горски територии в границите на горските
териториални единици /ГТЕ/ за ефективно и законосъобразно управление и
стопанисване на горските ресурси.
Мотиви:Стратегическият план е за цялата горска територия на Страната, а не
само за държавните горски територии.
Тези предложения изискват извършването на съответните промени и в следващия
Раздел 6-ти.
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