
 
В навечерието на предстоящия отоплителен сезон темата за добива на дърва става 

особено актуална. Значителна част от дървата за огрев се добиват в частни гори, а те 
съставляват около 33-35 % от общия горски фонд в Кюстендилска област. Какви са 
правилата, постановени от закона, за извършване на тази дейност, с какво трябва да се 
съобразяват собствениците и ползвателите на гори, за да няма закононарушения, сива 
икономика и измамени и потърпевши – тези въпроси коментираме с експерта лесовъд инж. 
Стефан Самаринов, председател на кюстендилската структура на БУЛПРОФОР – 
национална организация на специалистите с частна лесовъдна практика. 
 
От две години и половина действа нов Закон за горите, който е с коренно променена философия в 
сравнение с предишния. Сегашния закон е е в сила от 9 април 2011 г. и постановява, че работата в 
недържавните гори престава да бъде предмет на държавно администриране, като държавата в 
лицето на РДГ осъществява превенция, контрол и методическо ръководство. Лесовъдската дейност 
преминава изцяло в ръцете на лесовъди регистрирани за тази цел в ИАГ – инженери и техници. Т.е. 
дадоха се големи правомощия на регистрираните за частна дейност лесовъди, като се започне от 
планирането на дейностите в горите, собственост на физически лица, маркиране на подлежащи на 
сеч дървета, издаване на позволителни за сеч, до възможността тези лесовъди да освобождават 
дървесината, добита на временен склад – т. е. да маркират тази дървесина с КГМ и да издават 
превозни документи. Това доведе до промяна на отношенията между собствениците и 
наследниците на гори и тези лесовъди, обобщи инж. Самаринов. Законът изрично подчертава, че 
тези дейности се регламентират чрез установяване на писмено регламентирани взаимоотношения 
между собствениците и лесовъдите на частна практика. Извършваните технически услуги от 
лесовъдите се заплащат от собствениците на гори, които пък от своя страна са длъжни да изискват 
от лесовъдите съответните документи – договори, протоколи, документи за направените разходи и 
др. За съжаление обаче, масово се наблюдава една порочна практика – повечето частни лесовъди 
не издават документи за извършената и заплатена им работа – изготвяне на Горскостопански 
програми, маркиране на дървесина, маркиране на подлежаща на транспортиране дървесина и 
издаване на документи за транспортирането и, както и за всички останали услуги, които 
извършват. Явно НАП трябва да се самосезира и да започнат да се спазват законовите изисквания. 
А хората е добре да знаят, че доходи от дейности в горите, които са до размера на минималната 
работна заплата, не се облагат по ЗОДФЛ, но задължително се декларират. 

Според закона съответните технически услуги трябва да бъдат възложени и да се сключи 
договор за тях. Такива услуги, които могат да бъдат извършвани за собствениците на недържавни 
гори, започват от даването на съответните консултации и съвети за това какво може да се върши в 
техните гори. Следва изработването на съответни горско-стопански програми – те се правят 
задължително преди да се пристъпи към ползване на горско-дървесния ресурс, съобразени са с 
редица показатели, вкл. принадлежността на съответни терени към програмата Натура 2000, 
попадането във вододайни зони и пр. Тези програми, възложени от собствениците и изработени от 
лесовъдите на частна практика преминават през съгласуване с РИОСВ и съответната Регионална 
дирекция по горите, откъдето се издава заповед за одобрение на предвидените мероприятия и 
дейности в насажденията. В случаите, когато имотите попадат във вододайни зони се налага 
съгласуване и със съответната Басейнова дирекция. Започва маркиране за сеч и следва отдаването 
на добива на дървесина на упълномощени изпълнители  
Добива на дървесина се осъществява след издаване на позволително за сеч – това позволително се 
издава само при наличие на писмен договор между собственик(упъномощено от собственика лице) 



и фирмата, която ще води сечта. Задължително условие за сключване на този договор е фирмата да 
е регистрирана в ИАГ. Позволителното за сеч задължително се издава на лице, което също е 
регистрирано в ИАГ. 
Поради брожение сред собственици на гори, които притежават малки имоти,  
от които се добиват малки количества дървесина, през август 2012 г. Законът за горите бе 
променен в частта за осигуряване на възможност на собствениците на гори и сами да извършват 
добив за собствени нужди. В горските територии обаче дърводобивните дейности следва да се 
извършват само хора, които имат правоспособност за тази дейност – като се започне, както по горе 
пояснихме, от изготвянето на горско-стопанските програми, маркирането на дърветата за сеч от 
специалисти със съответното удостоверение от ИАГ, и се премине към сечта и извоза на 
дървесината. Освен без позволително за сеч, осигурено маркиране и нанесени граници на имота на 
терена, не би следвало да се извършва сеч от хора без такава правоспособност.  
Дори собственикът да иска да добива дърва за собствени нужди по параграф 78 от ЗГ, 
позволителното за сеч се получава на негово име, но от специалист, с който той има договор, най-
често от техник-лесовъд. Този техник ще осигури и контрола върху дейността, която ще се 
извършва в този имот и ще отговаря с Удостоверението си за частна лесовъдска практика, че там 
ще се извършва само това, което е предвидено, по начина, който е заложен в технологичния план 
за дърводобив в имота.  
Секачът – този, който извършва непосредствено повалянето и разкройването на дърветата, трябва 
задължително да бъде правоспособен, т.е. да е преминал съответен курс за квалификация. Такива 
курсове се организират например от лесотехническия университет по места, когато има 
съответният брой кандидати. Мнозина и в Кюстендил вече са завършили такъв курс.  
 
Най-честите нарушения, които се допускат  
са заради това, че и собствениците на частни гори, и тези, на които те предоставят ползването, в 
голямата част от случаите са хора, които искат бързо да изкарат пари, т.е. не се съобразяват много-
много с изискванията на закона да добиват, секат и извозват, само това, което е предвидено и 
маркирано.  
Собствениците на гори не трябва да се доверяват на предприемачи, които им обещават 
дърводобивът да се извърши бързо и лесно и да вземат много пари и пр. Добре е да контактуват 
лично с тези, които им предоставят услугите. А най-добре е да контактуват с един специалист от 
началото до края, да знаят какви права имат, как могат да контролират процеса, какви цени могат 
да очакват. Понякога високата цена, която им се обещава и която евентуално получават, е 
предпоставка за нарушения, каза инж. Самаринов.  
Не може от собствениците да се предлага дървесината в гората на цената на тази, на която се 
търгува в складовете – за нея вече са направени редица разходи: за добив, за транспорт, режийни и 
т.н., така че печалбата на предприемачите не е кой знае каква. За тези, които купуват готови дърва 
– някои им предлагат нереално ниски цени, неотговарящи на присъщите разходи за дърводобива. 
Това означава, че най-малкото те не заплащат дължимата такса или на собственика, или на 
държавата. Т.е. нереално ниска е цена в порядъка на 55-57 лв. на куб.м за дърва, докарани в къщи.  
 
Реалната цена на широколистната дървесина е 65 лв. на куб. м  
за крайния потребител, когато предприемачът е дал нормална цена на собственика.  
Лесовъдът, който е издал позволителното за сеч в недържавни гори, трябва да упражнява контрол 
по време на сечта и след приключването и да състави протокол за извършените дейности, като 
накрая цялата документация се предава на собственика.  



В момента пазарът е гладен най-вече за дърва за огрев, промишлените потребители на дървесина, 
особено на иглолистната технологична дървесина, са в изчаквателна позиция. Има известни 
възможности за износ, за които нямам конкретна информация, обобщи инж. Стефан Самаринов, 
управител на  Горския информационен център-Кюстендил, към БУЛПРОФОР – неправителствена 
организация, сдружение на частнопрактикуващите лесовъди. 
Записа: Райка Добрева 
 
 
 


