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ИНЖ. МИРОСЛАВ МАРИНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Уважаеми господин Маринов,
С настоящото си позволяваме да Ви запознаем с приоритетните
дейности на Асоциация общински гори, разчитайки както и до сега на
двустранното ни сътрудничество при тяхната реализация:
1. В изпълнение на Работния план за 2019-та година понататъшно организационно укрепване на Асоциацията.
2. Асоциацията ще продължи да провежда различни мероприятия
за увеличаване на потенциала на общините за управлението на
горските територии и при изготвянето на различи проекти по горските
мерки от новата Програма за развитие на селските райони, като и
занапред ще търси съдействието на Министерството на земеделието,
храните и горите и на Изпълнителната агенция по горите.2
3. Засилване на сътрудничеството с МЗХГ и ИАГ, чрез:
- продължаване действието на Мораториума от 2013 година;
провеждане на регионални съвещания по маркиране на
лесосечния фонд заедно с държавните предприятия, координирани от
регионалните дирекции по горите;
4. Асоциацията ще продължи да взема активно участие в
различните мероприятия на Министерството и на Изпълнителната
агенция, както при усъвършенстването на нормативната уредба в

горския сектор, така и в различните комисии и специализирани органи,
създавани от тях, за успешното управление на процесите в горите.
Обръщаме се към Вас, уважаеми господин Маринов, с
настойчива молба да обезпечите привеждането в изпълнение на чл.
7-ми от Закона за горите, като убедите Министъра на ЗХГ да
подпишете заповедта за формирането на горските териториални
единици - елемент на организацията на горската територия на
страната, която е в основата на по-ната гъшното планиране на
дейностите в отделните стопански единици на държавата,
общините и на другите физически и юридически лица.
В приложение предоставяме аргументи.

С уважение,
Инж. Тихомир Томанов
Изп. Директор на АОГ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
/ Към наш № 0247 от 22.08.2017 г./
Относно: Горските териториални единици
1.
С появата на различията в собствеността върху горите
понятието „горскостопанско деление на горските територии на
страната“ обективно се разделя на „горско деление на горската
територия“, в границите на административното деление на България
и на “стопанско деление“, което е свързано единствено и само в
границите на отделните собственици на горските територии /имоти/ на държавата, на всяка отделна община и на всяко едно физическо
или юридическо лице. Това обективно обстоятелство позволява
въвеждането на точна формулировка на понятието „район на
действие на една стопанска единица“, била тя на собственикадържава, собственика-община или собственика-физическо или
юридическо лице, което означава, че определянето на района на
действие на всяка една стопанска единица е възможно само в
границите на съответната собственост. Така района на действие на
което и да било поделение на държавните горски предприятия е този
на предоставените му за управление горски имоти от държавните
горски територии. Това означава, че не землището на общината
/общините/ е част от някакъв район на действие на едно ДГС, тъкмо
обратното - района /територията/ на ДГС е част от едно или повече
землища на общината, където има и други, равнопоставени горски
стопански единици на общината, на физическите или на
юридическите лица. Използването на формулировката „район на
действие на ДГС“ при процедурите по възлагането на
инвентаризацията на горските територии е в противоречие на

разпоредбите на чл.7 от Закона за горите и на обективните
обстоятелства, посочени тук.
2.
Образуването на горските териториални единици стои в
основата на организацията на горската територия на страната при
условията на многообразие на собствеността на горите. То е
незаобиколима обективност, защото без него всички дейности в
горите се планират и извършват без територията да бъде
организирана, което е абсурдно и в противоречие на
лесоустройствената наука и практика от последните повече от 90
години за нашата страна.

Инж. Тихомир Томанов
Изп. Директор на АОГ

