
 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
ПО  

ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ 
НА ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 01.02.2008 Г. 

 
 
 
ПЪРВО: Положителни страни на законопроекта от 26.02.2008 год. 
В сравнение с всички коментирани досега варианти, изготвеният от група депутати ЗИДЗГ, 

демонстрира най-ясна визия за самостоятелното управление на ГС сектор. 
Приемаме за основни негови предимства и достижения: 
1. Запазва се относително единна административно-управленската структура (преодоляно е 

разделянето на служителите от системата на ДАГ). 
2. Налице е децентрализация при взимане на управленски и частично на финансови решения – от 

ниво ДАГ  на ниво държавно горско стопанство и държавно ловно стопанство.  
3. Има голяма вероятност най-после да заработи някакъв, макар и несъвършен, механизъм за 

финансова самостоятелност на ГС управление и стопанисване. 
4. Изграждане на държавен фонд “Българска гора” като финансов механизъм за 

реинвестиции, които да подпомагат възпроизводството на горите. 
5. Участие на Държавата в опазването и охраната на горското богатство. 
 
ВТОРО:  браншът вече изказа категоричен протест и несъгласие с липсата на чуваемост и 

пренебрегването от страна на вносителите на ПЗ за ИДЗГ на мнението на основните групи 
заинтересувани страни от горския сектор, а именно: на предприемачи и лесовъди на частна практика, 
на преработватели, на недържавни собственици на гори, експертите от ДАГ изработили предишните 
варианти на законопроекти и др. Същите трябва задължително да бъдат привлечени, като се вземат в 
предвид техните предложения. Вносителят г-н Калинов казва / цитирам: „Опазил Господ България , ако и 
този път примем закон без широка подкрепа...”(интервю за в-к Дневник от 10.03.08). Да ама тази подкрепа 
изобщо не е осигурена. Браншът твърди, че законът е писан на тъмно, дори повече от всякога досега. 
Браншовите организации питат кои бизнесмени е питал вносителят при писането на проекта (както се 
твърди в интервюто), защото до тях никой не се е допитвал, а точно обратното – законът е крит от тях, 
както и от организациите на недържавните собственици на гори.  

И тук именно е мястото да назовем като  
 
ТРЕТО: основните слабости на законопроекта от 26.02.2008 год. 
 
1. Много от достойнствата на старите проекти за ИДЗГ, въпреки че са били плод на 

многобройни дискусии и обща работа на цитираните заинтересувани страни и горската 
администрация – експертите в НУГ/ДАГ, с лека ръка са изоставени - грижливо са 
премахнати текстовете, които преодоляват всички бюрократични и нагнетяващи корупция 
практики, които затрудняват ежедневието на недържавните структури, собствениците на 
гори и техните представители. 

2. Мит е постигането на разделяне на контролните от стопанските функции. Там където 
това е най-болезнено и за бизнеса, и за недържавните собственици на гори - на най-
ниското – местно ниво, такова разделяне изобщо няма.  Бъдещите горски и ловни 
стопанства (ДГС и ДЛС), които ще са регистрирани по ТЗ за упражняване на стопанска 
дейност, се явяват конкуренти на предприемачите. Естествено е да бъде упражнен от тях 
всичкия наличен инструментариум, за да бъдат изтласкани предприемачите в 
периферията, както сега правят вече регистрираните по ТЗ държавни дивечовъдни 
станции.  Значи, как обективно ДГС и ДЛС, като заинтересувани лица, ще упражняват 
безпристрастен контрол върху своите конкуренти – предприемачите.  

3. Също така не се отчита обстоятелството, че  бъдещите ДГС и ДЛС, като регистрирани по 
ТЗ за упражняване на стопанска дейност, заедно със своите служители, не могат да 



упражняват публично-държавни функции на контрол върху дейностите по управление и 
стопанисване на гори недържавна собственост, поради конфликт на интереси. 

4. Предложението, ползувателите на дървесина от горите – държавна собственост, както и 
купувачите на дървсина от горите държавна собственост, да заплащат такса за 
ползуването на горската инфраструктура (горски пътища в окаяно състояние) е мярка, 
която ще рефлектира върху цените на дървения материал по цялата верига. Сега в 
България, поради неадекватната ценова политика на НУГ/ДАГ, цената на необработения 
дървен материал и без това е една от най-вискоките в цяла Европа. Продуктите на 
различните производители, вкл.мебелните предприятия, стават съвсем неконкурентни на 
европейския пазар. Свидетели сме на много случаи, при които предприемачи на много 
по-изгодни цени внасят дървесина от съседни и по-далечни страни. Мярката е напълно 
излишна и поради твърдението, че новосъздадения фонд „Българска гора” е именно с 
тази цел – за инвестиции във възпроизводтсво и инфраструктура. Излиза, че 
предприемачите ще плащат два пъти – веднъж за ползуване на дървесина, в стойността 
на която се включва и цената за изграждане на временни пътища, и втори път – такса за 
поддържане на чужда собственост, което е грижа на собственика (в случая държавата). 

5. ........ 
 

Може да се вземат аргументи и от описаните мотиви към предложения на браншовите организации, 
които са подготвени за внасяне от депутати  между двете четения на законопроекта. 

 
 

МОТИВИ 
 
Настоящите наши предложения  въвеждат принципът на равнопоставеност при 

упражняване правата на собственост върху горите и земите от горския фонд, които се гарантират 
по принцип от Конституцията на Република България. Предложението също така отговаря на една 
категорично заявена от всички заинтересувани страни необходимост, да се преодолеят 
предпоставките, които водят до многобройни нарушения в българската гора, а също и до редица 
корупционни практики.  

Във всички страни членки на Европейския съюз,  Европейското икономическо 
пространство и Швейцария, съществуват механизми за стимулиране на дребните собственици на 
гори да окрупняват и стопанисват устойчиво своите горски имоти, в това число и данъчни 
облекчения.   

Основните предизвикателства, към решаването на които е  насочен законопроектът са 
следните: 

1. Стимулиране обединяването на собствениците на маломерни горски имоти. Оказва се, 
че сега действащия праг от 500 хектара е твърде висока бариера за точно тези 
собственици, най-често физически лица. Въвеждането на нов по-нисък праг от 500 
декара при които да се изисква стопанисване от регистриран лесовъд, като условие за 
намаляване на бюрократичните пречки и процедури, ще стимулира собствениците да 
спазват възприетите законово норми и процедури, а не да ги заобикалят.   

2. Наемането по трудов или граждански договор на регистриран лесовъд от по-голям брой 
собственици, ще извади на светло редица икономически взаимотношенията, които 
досега са били в сивия сектор. 
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3. Въвеждане на нормални лесовъдски и икономически отношения за собствениците на 
гори, които са общини, кооперации и др. по-големи собственици. И сега те имат 
назначен лесовъдски персонал, който покрива всички изисквания и е регистриран в 
Публичния регистър към ДАГ. В много от случаите там работят специалисти с 
изключителен опит и рутина, каквито кадри липсват дори в местните държавни 
лесничейства. Вместо обаче това да се използува градивно и целенасочено, на базата на 
сега действащите законови норми са въведени редица бюрократични пречки, които на 
места избиват в унизителни процедури на базата на междуличностни отношения.  

4. Ще се тушира недостигът на кадри в много от държавните лесничейства и 
дивечовъдните станции. В тези от тях, където има висок процент недържавни гори, 
недостъгът на лесничеи е причина, заявките за освобождаване на добитата дървесина с 
контролна горска марка, да не могат да се изпълняват в срок. Това забавяне много често 
води до икономически загуби на собствениците, вкл. от кражба на дървен материал.  

5. Намаляване на корупционните практики сред горските. Обичайна практика сега е да се 
плаща на горските, за да отиват на уговореното място в точно определеното време. 
Загубата (вкл. за нает транспорт) от закъснение е по-голяма отколкото да се плати на 
горския. Друга практика е когато горските до ниво директор, в разрез със закона, 
маркират сами дърветата за сеч на подалите заявление собственици на гори. Дори се 
поставя като услови, за да им се изпълни заявката. 

6. Ще бъде предпоставка и за намаляване на нарушенията в горите частна собственост, 
защото: когато лесничеят, или неговите преки началници са взели пари от един 
ползувател /собственик на гора/, то те не са в състояние да го контролират ефективно 
как и колко сече, дали всички дървета които се превозват имат марка и т.н. Точно от тук 
идват и най-големите нарушения в горите недържавна собственост (а и в тези държавна 
собственост).  

7. Лесовъдския персонал в държавните лесничейства и дивечовъдните бази ще получи по-
голяма свобода да се занимава с лесовъдство, да контролира лесовъдски как се 
стопанисва гората там където е нужно – на сечището (за да не се допускат нарушения), а 
не както е сега – на пожар да обикаля от един обект на друг, което не отговаря на 
неговата квалификация и ценз. 

8. Ще се създадат реални предпоставки за преодоляване на нарастващата обществена 
нетърпимост към нарушенията в горите. 
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