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Изх.№ 0210 / 25.03.2015 г.

ДО ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
МИНИСТЪР НА ЗХ

КОПИЯ : ДО ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ КОСТОВ
ЗАМ. МИНИСТЪР НА ЗХ

ДО ИНЖ. ТОНИ КРЪСТЕВ
ИЗП.ДИРЕКТОР НА ИАГ

ДО ИНЖ. РОСЕН ПОПСАВОВ
ДИРЕКТОР НА РДГ СОФИЯ

П  Р  О  Т  Е  С  Т

Уважаема госпожо Министър,

В изпълнение на разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите, на 
24.03.2015 година на интернет страницата не ИАГ, Регионалната 
дирекция по горите – София е публикувала Списък на земеделските 
територии, които са придобили характеристиките на гора, 
разположени на територията на ТП ДГС „Ботевград“, РДГ София 
по землища на населените места.

Остро протестираме срещу използването на израза „разположени
на територията на ТП ДГС „Ботевград“ със следните съображения:

1. Съгласно разпоредбите на глава 10-та от Закона за горите,
държавните горски стопанства се създават за управление на, 
определени от МЗХ части от горските територии, собственост на 

http://www.aog-bg.org/


държавата. Следователно, каквито и да били земеделски територии, в 
това число и имащи характеристики на гора, не могат да бъдат 
разположени на територията на едно държавно горско стопанство.

2. За нуждите на планирането в горските територии, като форма на 
тяхната организация, чл.7 от Закона за горите определя реда за 
формирането на „Горските териториални единици / ГТЕ/“. В техните 
граници попадат всички горски територии, независимо от тяхната 
собственост и формата на тяхната стопанска организация. В този 
смисъл, цитираните в „Списъка…“ земеделски територии, попадат не 
на територията на ДГС “Ботевград“, а на територията на все още не 
формираната по чл.7 от ЗГ, Горска териториална единица, за 
конкретният район, в границите на която ще попадне и стопанският 
субект ДГС “Ботевград“.

Като изразяваме своята увереност в готовността на ръководствата
на МЗХ и на ИАГ да изпълнят всички разпоредби на Закона за горите 
и за да не се допускат в бъдеще използването на незаконосъобразни 
термини и изрази в официални документи на ИАГ, уважаема госпожо 
Министър, настояваме в най–кратък срок да бъдат формирани 
Горските териториални единици от горските територии на Страната по 
чл. 7-ми от Закона за горите. 

С уважение: Инж. Тихомир Томанов
Изп. Директор на АОГ


