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НАЦИОНАЛЕН ГОРСКОСТОПАНСКИ СЕМИНАР НА БУЛПРОФОР- 24-25.03.2010г.



Основни източници на информация
• Анализ на горския сектор в България (2003)
• Стратегия за развитие на горския сектор в България (2005, 2007);
• Доклад на Световната банка “Бележки относно политиката на управление на горите”

(2009);
• Отчет по проект на ЕБВР “Подпомагане на реформите в горския сектор на България”

(2009);
• Програма на правителството на европейско развитие на България (част земеделие и гори);
• Предварителни резултати по Twinning Light project (BG 07 IB AG 01UE TWL) – “Укрепване на

законодателната рамка на горския сектор в България за опазване, устойчиво и
многофункционално стопанисване на българските гори въз основа на най-добрите
практики в Европа” (2010);

• Икономически анализ на структурни модели на управление – (предварителни данни) –
работна група по ЗГ - доц. Иван Палигоров (2010)

• Закон за горите (05.07.1997), с наличните 25 изменения и допълнения
• Закон за горите (16.07.1925)
• Закон за горите (21.03.1897)
• Закон за горите в провинция Бавария

• Закон за горите в Словения

• Закон за горите в Чехия

• Закон за горите в Хърватска

• Закон за горите в Литва

• Закон за горите в провинция Хесен

• Закон за горите в Швейцария

• Закон за горите във Франция

• Други.
• НАЦИОНАЛЕН ГОРСКОСТОПАНСКИ СЕМИНАР

• НА БУЛПРОФОР- 24-25.03.2010г.



Мотиви

Нови реалности:  собственост,  
пазарна икономика, независими
анализи, стратегия

Бъдещи предизвикателства : 
световни, европейски и национални
ангажименти

Програма на правителството на
европейското развитие на България
– 2009, Част: Земеделие и гори;  
Приоритет V: Гори



Цели

Създаване на условия за пазарна конкуренция

при провеждане на дейности в горите

Гарантиране на устойчиво и

многофункционално управление и защита

на публичните/обществените функции на
горите

Създаване на условия за поддържане и

развитие на социалните функции

Гарантиране на обществените интереси и

правата на собственост



Съдържание на ЗГ

• Глава І.Общи разпоредби
• Глава ІІ. Управление на горските територии

• Глава ІІІ. Собственост
• Глава ІV. Стопанисване на горските територии

• Глава V. Ползване на дървесина и недървесни горски продукти

• Глава VІ. Защита на горските територии

• Глава VІІ. Достъп до горите
• ГлаваVІІI. Строителство в горските територии

• Глава ІХ. Структура на ИАГ

• Глава Х. Държавни горски предприятия

• Глава ХI. Общински гори
• Глава ХІI. Горски сдружения
• Глава ХІІI. Опазване на горските територии

• Глава XIV. Браншови организации в горския сектор

• Глава ХV. Професионално обучение, квалификация и преквалификация

• Глава ХVІ. Регистрация за извършване на дейности в горските територии, 
• Глава XVIІ. Обществени екосистемни ползи от горските територии

• Глава XVIІІ. Aдминистративно-наказателни разпоредби

• Допълнителни разпоредби

• Преходни и заключителни разпоредби



• що е „гора”?

• що е „горска територия”?

• приложно поле на Закона

Глава І. Общи разпоредби



• функции и категории
на горските територии

• три нива на горско планиране

• национална инвентаризация
на горските ресурси

Глава ІІ. Управление

на горските територии



• ограничена възможност за продажба
на горски територии, държавна собственост
• възможност за отдаване на горски
територии за ползване под наем и аренда

• правото на строеж върху горските територии, 
без промяна на предназначението на земята

• пазарни инструменти за опериране – покупка, 
продажба, замяна
• приети общи устройствени планове –
условие за промяната на предназначението

• забрана за промяна на предназначението
след замяна

Глава ІІІ. Собственост



Глава ІV. 

Стопанисване
що е „стопанисване”?

• основни регламенти –
европейска практика

• естествено възобновяване
и залесяване

с местни видове

забрана за гола сеч

• защита на местните
ползватели

• дългосрочно договаряне

• недървесни ресурси

• децентрализация на
управлението

Глава V. 

Ползване



• съдържaние

• организация и изпълнение

• горски пожари – превенция, 
пожароопасен

сезон, формирования

Глава VІ. Защита на горските

територии



• граждани

• транспортни средства

• масови прояви

Глава VІІ. Достъп до горите



• регламенти

• прехвърляне на собственост

Глава VІІІ. Строителство

в горските територии



• статут, правомощия

• функции

• вътрешни
и външни комуникации

Глава ІХ. 

Структура на

Изпълнителна

агенция за горите



Глава ІХ. Структура на ИАГ

Стопанства (ДГС и ДЛС) –

140 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 (РИГ) - 16 бр.
Регионално

Министерство на земеделието и храните

(Ресорен зам.Министър)

Изпълнителна агенция по горите

Държавна горска инспекция

Национално

Опазване, стопанисване, на ГФПолитика и контрол на ГФ

Държавни функции
Ниво



• статут

• управление

• функции

• права и отговорности

• финансиране

Глава Х. Държавни горски

предприятия – ДГС и ДЛС



• статут

• структури

• функции

• права и отговорности

Глава ХІ. Общински гори



Глава ХІІ. Горски сдружения

• сдружения – цел, функции, управление

• държавна подкрепа

Разпределение на горите по 

собственост

74%

11%

12% 1% 2%

Държавна Частна

Общинска Религиозна,  училищна и др.

Гори в земеделски земи.



• oргани – горски служители, 
служители на МВР и частни
охранители

• правомощия по опазването –
актосъставители, наказателни
постановления

• контрол по добив, транспорт и
преработка – марки, документи

Глава ХІІІ. Опазване на

горските територии



Глава ХІV. Браншови

организации

в горския сектор

национални браншови организации

• създаване, права и отговорности, 

• сфера на дейност

• взаимодействия



• изисквания
и задължения

• програми

• резултати

Глава ХV. Професионално обучение, 
квалификация и преквалификация



• що е лесовъдска практика?

• публичен регистър

• видове регистрация – условия и ред
за регистриране

• отнемане на регистрация

Глава ХVІ. Регистрация за извършване

на дейности в горските територии



Глава ХVІІ. 

Обществени екосистемни ползи

от горските територии

• кои са обществените
екосистемни ползи?

• определяне на ползите,
ред и условия

за възмездяване

на собствениците



Новият Закон за горите -
гаранция за изпълнение на националните

ангажименти в контекста на глобалните

изисквания за екологична сигурност, за
икономическия напредък на България, фактор

за здравето и живота на българските граждани


