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Концептуални основи за
нов Закон за горите

Мотиви
Разработването на нов Закон за горите са налага, за да се отчетат
новите реалности, в които се намират страната и горският сектор. 

България е член на ЕС и това я задължава да въведе в
управлението и стопанисването на горите новите и съвременни
принципи за устойчиво, природосъобразно и многофункционално
стопанисване на горите. 

Със Закона за горите ще се прилагат на практика подходите за: 
- децентрализиране, прозрачност и публичност на вземането на
решения,
- равнопоставеност пред закона на видовете собственост и
създадените държавни, общински и други структури за
управлението им.

Мотиви
Законът регламентира:

- предмета на дейност,
- основните понятия и видовете собственост, като дава възможност за
прозрачно и аргументирано разпореждане със земи от горския фонд - държавна
и общинска собственост, и за промяна на предназначението им, в случаите, 
когато това е продиктувано от обществено доказани необходимости. 

Осигурява:
- защита на българската гора от чисто комерсиални интереси, като се създава
ясен и рестриктивен регламент за разпореждане и промяна на
предназначението на земи от горския фонд.
- забрана за промяна на предназначението на гори иземи от горския фонд за
определен период от време придобити чрез извършена преди това замяна

Ясно и недвусмислено са регламентирани промените в горския фонд и
управлението на горите и горските територии при промяна на
административните граници на общините и населените места. 

Мотиви
Основополагащ принцип

Свободната конкуренция при провеждането на дейностите в горите
е базирана на разделяне на контролните от стопанските функции
чрез: 

- създаване на независими един от друг държавни органи за контрол
на всички гори;

- управление и стопанисване на държавните гори; 

- определяне на начините за управление на общинския горски фонд и
управлението на горите частна собственост.

Мотиви
Законът регламентира и гарантира

- функциите и категориите на горите;
- принципите и видовете на горското планиране;
- регистъра, движението на земите и инвентаризацията на горите; 
- прилагането на стандартите за Добри горскостопански практики и за горската
сертификация. 

По различно от досегашната практика, се представят въпросите за:
- стопанисването на горите – създаване на нови гори, ползване и ограничения
за ползване на горите и горските ресурси; 
- обществен достъп до горите.

Въвеждат се допълнителни регламенти и разпоредби относно:
- стопанисването на държавните и недържавните гори, горите на горски
кооперации,  горите на големи обединения (сдружения) и на други собственици.
- управлението на горите създадени в територии за земеделско ползване

Мотиви
За постигане на реална съгласуваност с другите закони на страната,

прозрачност, публичност, демократичност и децентрализиране и при
вземането на решения чрез участие на гражданите и
заинтересованите и засегнати страни при управлението и
стопанисването на горите се въвеждат изисквания за съгласуване на
целите
- чрез дългосрочно планиране
- и в съзвучие с изискванията на Закона за устройство на
териториите.

Със законопроекта се определят правата и задълженията на
собствениците за опазване на собствените им гори.

Определят се правилата за строителство в горите и за
създаване,ползване и поддържане на горската инфраструктура



2

Мотиви
За запазване на потенциала на българските гори,

както и за намаляване на повредите при провеждането на
дейностите в горите чрез закона се регламентират:

- Национални стандарти за спазване на добри горскостопански и
екологични практики;

- въвеждат се изискванията за непрекъсната квалификация и
преквалификация на работещите в сектора чрез провеждане на
различни форми за образование и професионално обучение. 

Законът дава възможност да се въведат правила
и система за стимулиране и създаване на конкурентни условия на
ползвателите/търговците при кандидатстване за участие в
провеждане на дейностите в горите, чрез въвеждане и поддържане
от тях на системи за управление на качеството, управление на
околната среда и прилагане на здравословни и безопасни условия
на труд. 

Мотиви
Законът решава въпросите за: 

- подпомагане на собствениците на гори и земи от горския фонд, 
плащане на обезщетения и субсидии за преодоляване на щети от
природни бедствия и пожари;

- компенсаторни плащания при въвеждане на ограничителни
режими за ползване, обезщетения при отчуждаване. 

Законът определя: 

- обществените услуги от гората; 

- достъпа до гората за изпълнение на обществени функции;

- регулиране на отношенията с горскообразователните организации
относно практическо обучение на служителите в горите, ученици и
студенти.

Мотиви
Законът регламентира:

- контролните функции на държавата чрез създаването на Изпълнителна
агенция по горите с регионални дирекции; 
- регистрирането и упражняването на частната лесовъдска практика. 

Регламентира се създаването на горски сдружения за управление на частните
гори и ангажиментите на държавната горска администрация към тях

Създава се Камара на лесовъда
която води и регистъра на лицата, изпълняващи дейности в горите, със
строги изисквания за вписване и отнемане на регистрацията. 
Камарата на лесовъда е независим орган, който представлява и защитава
лесовъдската професия пред държавата и обществото, издава
удостоверения за регистрация по категории в зависимост от видовете
дейност, квалификацията, техническите възможности и капацитета за
провеждане на дадена дейност от съответния кандидат. 
Само лицата, покриващи критериите и вписани в регистъра, могат да
извършват дейности в горите.

Мотиви
Регламентират се

управлението на държавните гори чрез създаване на Държавни
предприятия, като са представени:
- предметът на дейността; 
- структурата; 
- органите и нивата на управление, собственост и разпореждане.
- финансовата политика на Държавните предприятия; 
- източниците за финансиране;
- начините за използване на финансовите средства.

Чрез законопроекта се предвижда да се намалят значително:
- обемът на документооборота; 
- нивата на одобрения;

Мотиви
Стимулиране и по лек режим за създаване на плантации

извън естествени горски територии, поляни, пасища, ливади и други
местообитания с цел ускорено производство на едра дървесина, 
биомаса, на възобновяеми енергийни източници и др. за
намаляване на натиска за ползване върху естествените гори и
осигуряване действието на техните важни средообразуващи
функции при днешната ситуация на нарастващи отрицателни
въздействия в резултат от промените в климата на планетата.

Предоставя на равни правомощия и отговорности на лесовъдите

Публично-частно партньорство
при създаването и ползването на възобновяеми енегрийни
източници и инфраструктурни проекти.

Участници и ангажименти

1. Определена е експертна работна група за изготвяне на
законопроект, в която са представени голям брой
заинтересовани.

2. Обсъдена е и приета примерна структура на Закона за горите.

3. Проведени са 12 разширени тематични заседания на
експертната група с широко представителство на
участниците, вкл. и от други браншове.

4. Определени са концептуално основните законови рамки по
основни дейности с консенсус на участниците.

Експертна група за изготвяне на законопроект за горите
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- Институциалната реформа преминава през пълно отделяне
на държавната контролна дейност от стопанската;

- Създаване на независим държавен контролен орган – пълна
независимост на Агенцията от ресурса, който
контролира;

- Създаване на Държавни горски предприятия;
- Разписване на проектозакон, съответстващ на пазарните

отношения и свободната конкуренция;
- Равнопоставеност на собствениците;
- Прозрачност и осведоменост;
- Национални ангажименти за устойчиво управление.

Експертна група за изготвяне на законопроект за горите

Основни изводи и резултати след срещите и дискусиите за
това какъв трябва да бъде ЗГ

Експертна група за изготвяне на законопроект за горите

Управленска структура на горите
/  ПРОЕКТ /

административно взаимодействие контролни функции

Г.стопанства (ДГС и ДЛС) –
120 бр.,клонове на ДП;

Недържавни горовладелци

Горски инспектори
(с мандат от РИГ)

Местно

Държавни горски предприятия
в 6-те икономически района на

страната

Регионални инспекции
за горите - 16 (27) бр.

Регионално

Министерство на земеделието и горите
Ресорен зам.Министър

Изпълнителна агенция по горите
Главен Горски Инспекторат

Национално

Опазване, стопанисване, на ГФПолитика и контрол на ГФ

Държавни функции
Ниво

Примерна структура на законопроект

Експертна група за изготвяне на законопроект за горите

Закон за горите

Общи разпоредби

Управление на горите

Подпомагане и обезщетения

Обществени услуги от гората

Контрол, организация
и опазване на целостта на горите

Държавно горско предприятие
за управление на държавните гори

Горски сдружения

Камара на лесовъда

Финансиране

Административно-наказателни
разпоредби, закононарушения

Преходни и заключителни

Допълнителни разпоредби

Ясно са дефинирани целта и предмета на Закона за горите, 
определение за гора и другите термини

Лесовъдската дейност основно е защитена чрез планирането,
което се осъществява на три нива:

- Национална горска програма, 
- Регионален рамков план и
- Горскостопански план (досегашен лесоустройствен проект).
- Провежда се национална едроплощна горска инвентаризация.

За разлика от досегашните Лесоустройствени проекти при изготвяне
на горскостопанските планове се планира насока и интензивност
на ползване като устойчива част спрямо прираста и не се планират
конкретни мероприятия а цели. Мероприятията се планират от
лесовъдите на място

По законовата рамка

Експертна група за изготвяне на законопроект за горите

• Инвентаризация и остойностяване на всички горски (природни) ресурси за интегрираното им
управление и за постигане на устойчивост в развитието на една или повече горски територии.
• Диверсификация на дейностите в горите (мултифункционален подход) и в тази връзка -
разкриване на алтернативни за собствениците източници на доходи (особено за недържавните
собственици на гори).
• Интегриране на биоразнообразието и мъртвата дървесина, съблюдаване на екосистемната
цялост на гората и прилагане на екологичните принципи в развитието на горското стопанство.
Интегриране на целите по опазване на природата в горското планиране.
• Включване и въвличане на по-широки кръгове от местната общественост и непосредствено
заинтересованите страни в процеса на планирането – задължителни процеси на консултация със
заинтересованите по определяне на основните функции на горските територии.
• Предоставяне пред лесовъдите от практиката на възможности и отговорност за планирането на
дейностите в горите при избора на мероприятия и алтернативни варианти, с което да се
стимулира тяхната инициативност, както и пряката им отговорност – ангажираност, в
стопанисването на поверените им горски територии.
• Определящо е желанието на собствениците.
• Недопускане на преексплоатация на ресурсите, дори и за дребни площи и собственици под 2 
хектара.
• Създаване на единна информационна система за горската администрация, свързана със
системите на другите ведомства.
• Създаване на единна горска база-данни с достъпна информация до всички ползватели и
заинтересовани страни.

Експертна група за изготвяне на законопроект за горите

Основни принципи на планиране

По законовата рамка

• Естественото въобновяване е приоритет.
• При възобновяването на териториите след големи природни бедствия – пожари, ветровали, 
ледоломи и др. се дава възможност за естествено възобновяване и създаване на задължителна
разпоредба за изкуствено възобновяване след 8-10.
• Планирането на сечите се извършва от лесовъдите на място и маркирането се провежда преди
сечта само за тези насаждения, за които има реализация.
• Разрешителният/регулативният режим се свежда до издаване на позволително за сеч и изготвяне
на технологичен план и горскостопански отчет.
• Издаването на документите се извършва от собствениците чрез регистрирания(лицензирания)
представител.
• Изравнен е статутът (правата и отговорностите) на лесовъдите на частна, общинска и държавна
практика
• Регистрационният режим е по-строго рестриктивен и са включени значително по-строги санкции за
отнемане на правото на практикуване на горскостопански дейности.
• Включени са разпоредби за периодична оценка (през 5 години) на квалификацията на всички
лесовъди.
• Законовите разпоредби гарантират устойчиво управление посредством рзнообразни начини на
ползване на ресурсите чрез създаване на възможности за дългосрочно управление (договориране)
на ползването на ресурсите.
• Ползването на материалните ресурси от държавните гори е по специална наредба.
• Въведени са задължителни правила за технологични и технически изисквания при ползването от
горите, квалификацията на работниците и други нормативни изисквания.

Експертна група за изготвяне на законопроект за горите

По законовата рамка
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• Определени са статутът/собствеността на горските пътища.

• Въведени са разпоредби относно изграждането, експлоатацията, 
режимите на ползване и разрешенията.

• Определени са изискванията за строителство, съобразени със Закона за
устройство на териториите и други основни закони.

• Определени са санкциите при неспазване на разпоредбите относно
горските пътища.

• Създадени са възможности за публично-частни партньорства и външно
финансиране при строителство на горски пътища.

По законовата рамка

Експертна група за изготвяне на законопроект за горите

Запазен е принципът на свободен достъп до гората,
който епоставен чрезограничениявбалансирано

съотношениемежду собственицитеи
обществото
Законово са формулирани ограничения

с които гората, а с това и горовладелците са защитени от чужди интереси, 
противоположни на действителния интерес от упражняване правата на
собственост (разпореждане, опазване и стопанисване на гората).

Въведена е разпоредба, 
по силата на която посетители могат да влизат в гората само с
рекреактивни цели (отдих и туризъм), доколкото това не се
възпрепятствува от изискванията за опазване на гората и от
извършването на горски работи (пречене на работата на работниците и
опасност за посетителите на гората).

Предвидени са разпоредби за използване на горската инфраструктура и горските
територии за други цели

каране на ски в гората (по- специално в районите на ски лифтовете) 
или колоездене по горски пътища (отговорност от страна на
задължените да поддържат пътищата), мотопеди, мотоциклети,моторни
шейни.

Формулирани са разпоредби за затваряне на горски райони
(площи за горски култури, борба с вредители, запазване правото на
горовладелеца върху определени площи и др.)

По законовата рамка

Експертна група за изготвяне на законопроект за горите

• Определени са противопожарните правила – мероприятия, 
задължения и забрани чрез тяхното оптимизиране и привеждането
им в ефективност.

• При планирането на противопожарните мероприятия са определени
източниците на финансиране и са въведени принудителни
разпоредби.

• Ясно са дефинирани функциите и задълженията на горската
администрация и държавните и общински предприятия и са
определени редът и начинът за изграждането на доброволните
формирования.

• Определени са санкциите при неспазване на разпоредбите относно
горските пожари.

Експертна група за изготвяне на законопроект за горите

По законовата рамка
• Опазването на горите е задължение на собствениците.

• Контролната дейност преминава от количествени към качествени
показатели със специалисти, изнесени на място, и с акценти върху
лесовъдските задължения на участниците.

• Функциите и задачите на ИАГ и РДГ са съобразени с новите
законови изисквания и разпоредби.

• Предоставя се възможност на кметовете на общини да издават
наказателни постановления.

• Предоставя се възможност на лесовъдите на частна практика да
съставят актове за нарушения по Закона за горите.
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По законовата рамка

• Определени са обществените услуги.

• Включени са регламенти за подпомагане на собствениците.

• Регламентира се дейността на горското предприятие със законови
гаранции за икономическа свобода.

• Осигурена е законова защита на конкурентите.

• Предвидени са компенсации на собствениците за ограниченията по
ползването от горите и при въвеждането на задължителни за
изпълнение мероприятия от тяхна страна.
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По законовата рамка По законовата рамка

• Бюджетно финансиране на Изпълнителната агенция по горите.

• Финансово подпомагане на публичните функции на всички гори –
въведени са механизми на принципа “ползвателят плаща”.

• Финансова и управленска независимост на държавните горски
предприятия от ИАГ.

• Делегиране на пълномощия и задължения на Неправителствените
организации.

• Подпомагане на недържавните собственици на гори чрез безплатно
консултиране, активно съдействие при образуването и управлението
на горскостопански сдружения, специализирано повишаване на
квалификацията по горско стопанство и други дейности, свързани с
управлението на частните гори.  
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