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Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я

По повод протичащия в медиите дебат за законосъобразността на 
провежданите в горите на България сечи и ролята им за криминалните 
прояви при движението и продажбите на добиваната дървесина
Асоциация общински гори декларира следната позиция:

Както в държавните, така и в общинските гори, различните видове 
сечи сe провеждат с цел подобряване на състоянието и повишаване  на 
продуктивността на горите в изпълнение на изискванията на Закона за 
горите и горскостопанските планове. Целесъобразността от 
извършването на предвидените от плановете сечи е доказана от 
лесовъдската наука и практическия опит. Тяхното непровеждане би 
довело до влошаване на здравословното състояние на горските 
насаждения, загуба на прираст и би лишило обществото от нужната му 
дървесна суровина, поради което Асоциацията не подкрепя идеята за 
обявяване на мораториум върху сечите в горите на България

Търгуването с незаконно добивана  или открадната от временните 
складове в горите дървесина е криминално деяние, независимо кой го 
извършва. То носи огромни вреди на собствениците на гори –
държавата, общините, физическите и юридически лица. Лесовъдите, 
работещи в държавните, общинските и другите видове горски 
стопанства, се нуждаят от подкрепата на цялото общество в борбата 
с тези криминални прояви.

Като отбелязва факта, че податните възможности на българските 
гори, увеличаващи годишно своя обем с 14 милиона кубически метра, 
което е два пъти повече от сега реализираното ползване от тях, 
Асоциация общински гори счита, че всякакви ограничения върху 
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търговията с дървесина, както на вътрешния, така и на външния пазар, 
биха се отразили негативно върху дейността на общинските и на 
другите горски стопанства и на изпълнението на планираните с 
горскостопанските планове лесовъдски дейности за поддържането и  
подобряването на състоянието на горите. Не може да се прави връзка 
между наличието на свободен пазар за дървесината и криминогенната 
обстановка в страната. Асоциацията подкрепя действията на
Министерството на земеделието и храните за усъвършенстване на 
нормативната уредба за горския сектор в посока на създаване на 
предпоставки за предимствено задоволяване на вътрешното 
потребление на дървесина и е готова да участва в този процес.
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