
ВИЖДАНЕ  
ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ГОРИТЕ 

И ГОРСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

„Горите са наше национално богатство. Днес, те трябва да се стопанисват и 
ползуват  така, че да се осигурят потребностите от продукти, функции и услуги 
както на съвременното общество, така и за  бъдещите поколения” 
 

Основни принципи за устойчиво развитие: 
 

- Управлението на държавните и недържавните гори  води до осигуряването 
на разширено възпроизводство и балансиран комплекс от икономически, 
социални и екологични функции в интерес на техните собственици и на 
обществото чрез реализиране на национална стратегия за развитие на 
горското стопанство; 

 
- Осигуряват се по-добри финансови възможности и перспектива за 

непрекъснат процес на иновации и инвестиции в горското стопанство; 
 
- Осигурява се по-висока степен на охрана, опазване и контрол в държавните и 

недържавните гори, при поделени или договорени финансови условия; 
 
- Създават се по-добри условия за запазване, легализиране и конкурентно 

развитие на малкия и среден бизнес от недържавния сектор на 
стопанисването и ползуването на горите; 

 
- Законът за горите се синхронизира с новите принципи и законови постановки  

в Р.България, които се отнасят към  данъчно, териториалноустройствено, 
процесуално и др. законодателство, а също-  с европейските изисквания за 
развитие на селските райони, в т.ч. на горското стопанство. 

 
Подход : 

 
Основно разбиране е, че: 
Държавния орган има компетентност,  а 
Органите на стопанско управление – имат гражданска правоспособност върху 
държавното имущество – гори, земи, материални активи и т.н.  
 
Максимално се използува натрупания опит в отрасъла и се дава шанс за всички 
структури сами, чрез своята дейност да оправдаят присъствието си в икономическата 
му база и надстроечните отношения.  
 

Затова: 
– Администрирането на дейностите трябва да се сведе до минимум, като се 

даде простор на икономическите взаимоотношения.  

– Създава се Публично Предприятие ( Дружество – Холдинг „Български 
Държавни Гори” ЕАД/ за управление и финансиране на горско-
стопанските дейности чрез Промени в Закона за горите. 

 



 
КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОМЯНА 

 
        
           НАСТОЯЩО СЪСТОЯНИЕ         ⇒⇒⇒⇒       ЖЕЛАНО  СЪСТОЯНИЕ 
 
Централизация на управлението. 
Прехвърляне на отговорности за взимане 
на управленски решения 
отдолу нагоре към висшестоящите звена. 
 

Децентрализация – замяна на държавния 
разчет с нуждите на свободния пазар 
съобразно възможностите на ЛУП – 
управленска и икономическа автономност 
по основни (6) райони за планиране, както 
и на всички местни структури и звена 
(150-180). 

Финансова зависимост от бюджета,   
и още   - от Регионалното и Централното 
горско ведомство. 
 

Финансова автономност - в рамките на 
годишен и средносрочен /за 5 и 10 год/ 
бюджет и инвестиционен проект;  Законен 
механизъм за трансфер на  резервите 
като регионален  и национа-лен 
инвестиционен капитал към съотв. Клон 
(Районно ниво), а от там и към 
Централата  на Публично Предприятие 
„БДГ“ ЕАД . 

Недопустимо смесване на контролните с 
производствените функции, от което 
произтичат голяма част от нарушенията 
на нормат.документи,  кражби, корупция и 
др.негативни явления. 
 
 

Истинско ефективно разделение на 
контролните от стопанските функции.  
Горският инспекторат е най-съществена-
та част от бъдещата Държ.Горска Адми-
нистрация и се намира по-близо до 
местните стопански субекти (към „БДГ” 
ЕАД) - във всяка от 28 области.  

Несъгласуваност с политиките за регио-
нално развитие и за развитие на селски-
те райони, което е изискване на ЕС. 

На ниво област се изготват горските 
програми /планове/ за развитие, осъще-
ствяват се и се контролират всички ГС 
дейности. Постига се съгласуваност с 
политиките за регионално развитие и за 
развитие на селските райони, съотв. на 
МРРБ и на МЗГ. 

Липса на капацитет и финасова 
възможност за качествено подпомагане 
на недържавните собственици на гори 

Стимулиране на съвременни начини за 
ефективно управление на общинските и 
други недържавни гори. Даване на статут 
на служители по горите на  

Държавни тарифи и контрол / монопол 
при определяне на цените. 

Свободно, пазарно определяне на цените 
на горските продукри. 
Въвеждане на борсовите механизми за 
продажба. 

Силно политическо влияние – кадруване, 
налагане на необосновани икономически 
решения 
 
Много честа смяна на ръководния 
персонал. 

Департизация / забрана за членство в 
партии на определени нива в ръководния 
и изпълнит. персонал /.  
Възлагане на управлението с 
Мениджърски договор за изпълнение на 
Лесоустройствените и други проекти и 
програми. 

Пълна декапитализация на структурите, Постепенно възстановяване на 



изтощени горски активи и липса на най-
елементарно техническо и технологично 
обновяване. Неподдържана и 
разрушаваща се горско-пътна мрежа и 
друга инфраструктура.. 

капиталовата адекватност чрез разумни 
инвестиции във високотехнологични 
инструменти за ефективно управление 
(напр. Информац.система на горите, 
обучение и квалификация на кадрите и 
др.п.), подобряване на горската инфра-
структура и др.п. Не се допускат 
инвестиции  в техника и оборудване за 
неефективни дейности, вкл. за такива, 
които са присъщи за вече развилото се 
частно предприемачество.  
. 

 Неефективна система на управление и 
контрол / Голяма численост на 
администрация– нисък  капацитет, липса 
на мотивация и търговски умения на 
персонала – предпоставки за корупция 

 Оптимизиране на състава, висока 
квалификация, пазарно   възнаграждение 
- според отговорностите и резултатите - 
висока мотивация – силно ограничаване 
предпоставките и възможностите за 
корупция. 

Смесване на търговски и лесовъдски 
функции на всички нива, занижаване на 
лесовъдските критерии, загуба на опит и 
самочувствие за добре свършена 
лесовъдска работа. Липса на обществено 
признание за професията. 

Връщане на специалистите (техници и 
инженери по ГС) в гората и мотивирането 
им, чрез повече професионална свобода 
за творчество при взимането на 
лесовъдски решения. Възстановяване 
авторитета на работещите в отрасъла. 

 


