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Горите на България

Обща площ на горския фонд 4.1 4.1 млнмлн хаха

Лесистост 34 %34 %

Годишен прираст 14.1 14.1 млнмлн мм33

Годишно ползване 7 7 млнмлн мм33

Общ запас 591 591 млнмлн мм33



Горите на България

Разпределение на горите по 

собственост

74%

11%

12%
1%

2%

Държавна Частна

Общинска Религиозна, училищна и др.

Гори в земеделски земи.



Горите на България

Разпределение на горите по функции

27%

16%

57%

гори с
дървопроизводствени и
средообразуващи функции 

гори с рекреационна и
защитна функция

гори и земи в защитени
територии



Разпределение на горската площ в ЕС
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Лесистост: ЕС – 31,1%, България – 34%

Обща горска площ: ЕС – 153,5 млн.ха, България – 4,1 млн.ха



Годишно ползване на горите в ЕС в
процент от годишния прираст
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Земите и горите от горския фонд на България съхраняват: 
над 80 % от защитените растения
над 60 % от застрашените от изчезване видове животни в страната;
значими недървесни горски ресурси – билки, гъби, горски плодове и др. 
световно известни са българските традиции и опит в областта на ловното
стопанство, а много от ловните трофеи от благороден елен и дива свиня, 
добити в нашата страна, са оценени като световни рекорди



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

16 Регионални дирекции на горите Структури

141 Държавни горски стопанства

37 Държавни ловни стопанства

2 семеконтролни станции

11 Дирекции на природни паркове

Тополово стопанство

Списание “Гора”

3 лесозащитни станции

3 опитни станции

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ



ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

стопански

функции

контролни



затруднения при прилагането на Закона за възстановяване:

•липса на опит; 
•натрупани проблеми от възстановяване на земеделските земи;
•липса на документи за доказване на правото на собственост;

•нееднозначно тълкуване и неточно прилагане на законовите
норми;

•изключително широк набор от документи за доказателство за
правото на собственост;

•изключване като страна в реституционния процес на горското
ведомство;
•слабости при уточняването на границите между горския и

селскостопанския фонд
•неспазване от страна на ПК на регламентираните срокове, 

неточно прилагане условия, ред и процедури, анкетиране, 
отразяванена реалните характеристики на възстановените имоти, 
неспазене срокове за постановяване на решенията и за въвода, 

трасиране на гранични точки на имотите и пр.
•дребна, разпокъсана горска собственост;

•ползването от гори, притежавани в съсобственост;
•строеж и поддържане на горските пътища в недържавните гори;

•охрана и защита на недържавните горски имоти;
•липса на механизми за стимулиране на собствениците; 
•непрекъснатите структурни промени в системата на горите;

�Възстановяване
на горите :



данни :
•968893 броя горски имоти – 292 134 бр. държавни, 63 062 
– общини, 606809 бр. частна,  4556 бр. общ. организации, 

618 бр. религиозни;
•с площ до 20 дка - 496344 бр., с площ над 500 дка -

472549 бр. ;
•общо годишно ползване в страната от всички гори - 7 
млн.m³ (4.6 - 2009)(14.1 млн .m³ и 50% от год. прираст) ;

•годишно ползване в недържавни гори - 1.8 млн.m³ (1.2-
2009); 

•общ запас в България - 590,8 млн. m³, в т.ч. недържавни
гори - 119.8  млн m³ ;

•237 бр. общини(от общо 266 бр.), собственици на гори:
•до 500 ха - 142 бр.,
•от 500 ха до 1500 ха - 29 бр. 

•над 1500 ха - 66 бр. 

�Структура на горите и
добив на дървесина :



�Таксационни
характеристики на
недържавните гори :
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�Таксационни
характеристики на
недържавните гори :
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�Ползване от
недържавните гори :

Положителни страни: 
•горовладелците у нас са мотивирани и се възползват от
възможността да ползват дървесина;

•недържавните гори създават по-добра конкурентна среда в
горския сектор и прилагането на алтернативни подходи;

•значителна част от населението на България (около 1/3) е
ангажирано в частната горска собственост;
•6 % от горите, собственост на физически лица се

управляват и стопанисват чрез сдружения;
•подпомага се пазарът с необходимите количества

дървесина;
•ползването от горите се разпределя върху по-големи

територии;
•Икономически/социално се подпомага населението от
селските райони и се създават алтернативни заетости.



�Ползване от
недържавните гори :

Негативни страни:
•все още ниското ниво на отговорност и компетентност, 
както и бавното възстановяване на традициите в

стопанисването и управлението на частните гори;
•недържавното горско стопанство се управлява

примитивно, с остарели технологии и амортизирани
технически средства;
•недостатъчни инвестиции и дългосрочни планирания;

•не винаги поведението на пазара е лоялно и коректно от
страна на частните собственици;

•преексплоатацията на горския ресурс – търсене на бързи
приходи.



�Ползване от
недържавните гори :
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�Управление на недържавните
гори :

Форми на управление:
•Частно предприемачество и частна лесовъдска практика;
•Общински преприятия и структури;

•Горски кооперации и сдружения;
•Юридически лица;

•Собствени сили;
•Специализирани услуги;
•Предоставяне за управление на ДГС/ДЛС чрез договор;



�Управление на недържавните
гори :

Аспекти на перспективната сфера на развитие:
•традиционните структури и сфери на дейност се разчупват
(трансформират) и променят;

•интегрирани подходи за горскостопанските дейности;
•формиране при менинджъмента на издръжливост, 

реалистично поведение и др.;
•обединяване на деликатни и сложни дейности и изисквания;
•веригата “фирмена концепция – организация на горското

стопанство и дърводобив – стопанисване/грижи” става по-
разбираема и убедителна;

•постоянен контрол на съотношението между разходи и
резултати.



�Управление на недържавните
гори :

Изисквания към частните фирми в горите :
•съобразяване и приспособяване към собственика и неговите
цели и “постигне възможно най-добрия резултат за

собственика”;
•цялостно управление изисква познания върху цялата

логистична верига;
•“присъствието на място”;
•хард- и софтуер, електронна поща, достъп до интернет, 

Online-банкиране, мобилен телефон;
•сертификация и стандарти;

•компетентен и добре обучен персонал - “универсалист” пред
тесен специалист;

•ефективно справяне с новите задачи.



� Липсва опит за стопанисване на горите в условията на различна
собственост;

� Малки и разпокъсани частни горски имоти;

� Дълъг производствен процес на горскостопанската дейност; 

� Риск и несигурност във времето;

� Нарастващи изисквания на обществото към собствениците за
поддържане на екологично равновесие в горите и устойчиво
стопанисване;

� Слаб интерес от страна на собствениците за стопанисване, поради
ниските доходи и ниска рентабилност ;

� Постоянно променяща се нормативната уредба;

� Лоша инфраструктура за осигуряване на нормално провеждане на
необходимите мероприятия;

� Недостатъчно ресурси и подкрепа на дребните собственици за
формиране на сдружения;

� Урбанизацията и застаряването на собствениците;

�Проблеми пред частното горско стопанство



�Тенденции в развитието на
недържавните гори :

Насоки за развитието на недържавното горско стопанство:
•управление чрез прилагане на съвременни лесовъдски подходи и
всеобхватно управление на природните ресурси;

•активно и редовно участие на горовладелците в процесите на вземането
на решения;

•при администрирането да се включват различните природни ресурси в
правата за ползване на недържавната собственост, с цел да се избегне
всякакъв конфликт на интереси в управлението;

•лимитиране на ограниченията върху правата за ползване на
недържавните собственици на гори, доколкото това е възможно;

•прилагане на различните правни ограничения за ползване на
собствеността в еднаква степен за всички видове собственици на гори

(държавни, общински, частни т.н.);
•въвеждане на адекватен механизъм за финансиране на публични услуги
от горите (напр. "зелен" данък върху доходите);

•компенсации за икономическите загуби, причинени от правни
ограничения на правата за ползване на собствеността;

•разделяне на контролните функции на държавата от управлението на
държавните гори.



�Тенденции в развитието на
недържавните гори :

Изводи :

•недържавното горско стопанство, има потенциал да допринесе значително
за устойчивото развитие;

•диалог между държавната администрация и частните собственици на гори
са залог за осъществяването на икономическия, социален и екологичен
потенциал на недържавното горско стопанство; 

•сдруженията на частни собственици на гори са важни партньори за
постигане целите на националните горски политики

Неотложни мерки :
•Реформиране на горския сектор чрез разделяне на стопанските и

контролните функции и създаване на конкурентна среда;
•Приемане на нов Закон за горите чрез който се гарантира
равнопоставеност на различните видове собственост, защита на

публичните/обществените функции на горите и защита на доходността от
собствеността;

•Прехвърляне на част от досегашните задължения и отговорности на
държавата към лесовъдите на частна практика и собствениците на
недържавни гори; 

•Лимитиране на ограниченията при ползване в горите и премахване на
административните/нормативните пречки пред развитието на частната

инициатива и бизнеса.



Благодаря за търпението!


