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ДО Г-ЖА ВЕРГИНИЯ КРЪСТЕВА 

ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ЗХГ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТРГ ЗА СПРЗСР 

 

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТРГ ЗА СПРЗСР 

 

ОБРЪЩЕНИЕ –ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Уважаема г-жо Кръстева, 

Уважаеми членове на ТРГ, 

 

На своето 31-во заседание  Управителния съвет на Асоциация 

Общински гори, след като се запозна с хода на подготовката на 

Стратегическия план за развитието на земеделието в селските райони 

за периода 2021-2027 г.: 

1.Приветства създаването на широко представителна тематична 

работна група и изразява своята увереност и очаквания групата да 

създаде стратегически документ, който да предпостави разработването 

на такава нормативна основа, която да гарантира успешно постигане на 

целите на ПРСР – равномерност във времето и по целия спектър на 

приложения. 

2.Във връзка с последното предлагаме: 

2.1.В наименованието на Плана да се добави след думата 

„земеделието“, думите „и горите“, тъй като те са част от 

наименованието на Управляващия програмата орган – МЗХГ. 

2.2.С подходящи текстове Стратегическият план да осигури: 

- Автономия на мерките за горския сектор, за да не е възможно в хода 

на изпълнение на програмата планирани средства за тях да бъдат 

прехвърляни в други сектори; 

- Подпомагане на лесокултурни дейности в горските територии; 
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- Подпомагане на дейности за залесявания в негорски територии; 

-Подпомагане на стопански субекти, изпълняващи дейности в горските 

територии, представляващи стоково производство (добив и реализация 

на дървесни и недървесни горски продукти) – така, както се 

подпомагат субектите, арендуващи земеделски територии; 

-Равнопоставено мотивиране на субекти за консултантски дейности и 

на служители в общините, заети с управлението на проектите; 

-Чувствително увеличаване представителността на горския сектор и 

горската промишленост в състава на бъдещия Комитет за управление 

на програмата. 

Мотиви: 

Досегашните недостатъци на стратегическите планове и нормативната 

уредба за изминалите два периода на ПРСР в частта за горите и 

горското стопанство: 

-От гледна точка на структурирането на секторните политики на ЕС – 

горите да са част от ОСП, подходът към потребностите на 

растениевъдството, животновъдството, хранително-вкусовото 

производство и горите трябва да бъде принципно еднакъв. До сега той 

не беше такъв- справка брой и обхват на едните и другите; 

-Настойчивостта и усилията, положени от Асоциация общински гори 

при изготвянето на нормативната основа на ПРСР през втория 

програмен период, спомогнаха Управляващият орган да отстрани 

известна част от грешките в първия. Положителни резултати от това 

обаче не се реализираха поради продължаващото безотговорно и 

неглижиращо отношение на УО към прилагането на горските мерки. 

Каквито и действия да бяха предприемани от страна на представителя 

на Асоциацията в Комитета за наблюдение срещу това поведение на 

УО, те не доведоха дори до чуваемост – справка протоколите от 

заседанията на Комитета за наблюдение. 

-Всъщност, неглижирането на горския сектор е заложено още с 

формирането на КН. При състав повече от 70-80 участници, горският 

сектор присъства с един представител на Асоциацията и един от 

Изпълнителната агенция по горите, която е звено в МЗХГ. Така, 

каквото и да е наше предложение в Комитета се стопираше от 

земеделците, защищаващи секторните си политики. 

 

 

С уважение: 

Валентин Атанасов 

Председател на УС на АОГ 

Кмет на община Сливо поле 


