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ДО ИАГ – СОФИЯ 

На вниманието на г-н Карамфилов 

 

Относно: Бяла книга за състоянието на горския сектор в България. 

 

1. Оценка на промените и сегашно състояние на горския сектор: 

Реалната поява на многообразие в собствеността на горите наложи да се 

предприемат революционни промени в нормативната уредба в горския сектор с 

приемането на изцяло нов Закон за горите. 

 

За общините – собственици на гори: 

ПОЗИТИВИ: 

1.1. Равнопостави правото на различните видове собственици в рамките на 

общото законодателство свободно да избират модела на управление и 

стопанисване на горите си и да създават съответни стопански субекти 

(структури) за тази цел. Това доведе до: 

- повишаване на оперативността при провеждането на различните 

горскостопански дейности в изпълнение на горскостопанските планове; 

- нарастване на отговорността на собственика/кмета и на директора на 

общинското горско стопанство пред закона и местната общественост; 

- подобряване на дисциплината на ползване от горите и общото състояние 

на горите; 

- създаде ред и справедливост във взаимоотношенията собственик - 

стопанин - държавен контролен орган. 

1.2. Като разграничи контролните функции на държавата от нейните права 

да създава стопански субекти, чрез които да управлява дейностите в държавните 

гори, ликвидира конфликта на интереси, който беше налице, когато контролните 

функции бяха възложени на държавните горски стопанства. 

1.3. Повиши възможностите на общините като бенефициенти на ПРСР да 

увеличат административния си капацитет за изработване на качествени проекти 

и да кандидатства за финансирането им по отделните горски мерки на 

Програмата.    

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


Към настоящия момент в преобладаващата чест от общините - 

собственици на гори и във всички с площ на горите над 1500 хектара има 

изградени стопански субекти за управление на горите и в тях успешно се 

изгражда необходимото ноу-хау, загубено през годините, когато горите бяха 

изключително държавна собственост. 

 

НЕГАТИВИ: 

1.4. Създаде съблазнителната възможност през първите години от 

действието на горскостопанските планове в общините да се надвишава 

значително средногодишното ползване. 

1.5. Като не се преодоля натрупаната инерция в съдържанието на 

подзаконовата нормативна уредба, при изработването на новата бяха допуснати 

противоречия с философията на новия закон.  

Това доведе до: 

- Тромавото изработване на отделни наредби (Наредбата №18 за 

инвентаризация и планиране в горските територии); 

- Бъркотия при изпълнение на задълженията на различните органи на 

държавата в горския сектор, произтичащи от Закона. Наредбата за контролната 

дейност в горите не разграничи по категоричен начин контролните функции на 

ИАГ от задължението на горските стопанства да опазват горите.  

- Безотговорното неизпълнение от страна на предишните ръководства на 

МЗХ на чл. 7 от Закона за горите, като не се осигурява организирането на 

горските територии на България в горски териториални единици, а това води до 

неспазване на законосъобразността при възлагането на дейността по 

инвентаризирането им, както и не създава необходимите предпоставки за 

ефективен държавен контрол на дейностите в тях. 

1.6. Либералният модел в обществените отношения, залегнал в основата 

на новия Закон за горите, отстрани от употреба терминологии и практики, 

гарантиращи законосъобразното поведение на ръководителите и 

изпълнителските кадри в горските стопанства (държавни и общински), което 

намали възможностите за  персонифициране на отговорностите в отделните 

нива на управление на дейностите в горите и до снижаването на дисциплината 

на ползването от тях. 

1.7. Реалното на практика подценяване на значимостта на възможностите, 

които предоставяше старата ПРСР от страна на управляващия орган, ограничи 

възможността на общините да се възползват от нея, което доведе до 

неусвояването на планираните с отделните горски мерки финансови средства, 

насочени по-късно към други, не горски, мерки. Това подценяване е налице и с 

прилагането на ПРСР 2014-2020 г. 

 

2. За подобряване състоянието на горите е наложително: 

- с подходящи промени в нормативната уредба и реално мотивиране на 

кадрите в ИАГ и нейните структури да се засили ролята на горските инспектори; 

- незабавно да бъде издадена заповед от страна на министъра на 

земеделието, храните и горите за формиране на горските териториални единици, 

което ще създаде изисквания от Закона за горите ред при организацията на 



горските територии на България и предпоставки за райониране на дейността на 

горските инспектори и ще внесе яснота и конкретика в правата и задълженията 

им за реалното повишаване на дисциплината на ползване  и подобряване 

състоянието на горите. 

 

3. Закон за горите – позитиви и недостатъци: 

 

ПОЗИТИВИ: 

3.1. Освен изброените по-горе положителни резултати Законът като цяло 

по един справедлив начин регулира обществените отношения в горския сектор 

на страната и отразява интересите на заинтересованите участници в 

горскостопанските процеси. 

 

НЕДОСТАТЪЦИ: 

3.2. В закона са включени въпроси (отделни глави), чието място би 

трябвало да бъде в други (подзаконови) нормативни документи.  

- например въпросите със сертификацията в горите, която е доброволен 

процес, биха могли да бъдат предмет на отделна наредба. 

- в закон, чиято основна цел е да регулира обществените отношения в 

горите, не би трябвало да се определя в подробности моделът на управление на 

горите на който и да било собственик, в това число и на държавата. Както е 

посочено в глава 11-та за горите на общините, така би могло да бъде разписано и 

за тези на държавата и конкретният модел за управление на държавните гори да 

бъде определен в отделен нормативен документ – Правилник на Министерския 

съвет или отделен закон. Посочените особености на Закона, както и някои други 

подробно разписани норми, свързани с квалификацията на кадри, с 

организациите от неправителственият сектор, го правят претрупан, което 

създава опасност от вътрешни противоречия в самия него и по отношение на 

други нормативни документи на държавата. 

 

 

 

Инж. Тихомир Томанов 

Изп. Директор на АОГ 
 

  


