3. Приемане на
Национална стратегия
за развитие на
ловното стопанство в
Република България

юли

Изготвена Национална
стратегия за развитие на
ловното стопанство в
Република България

Възложено
разработване и
предаден първи
етап

Приета Стратегия

ИАГ, Дирекция
ПМД, Дирекция
ОГЛ

4. Стартиране
разработването на
областни планове за
развитие на горските
територии

декември

Възлагане по ЗОП на
изготвянето на Наръчник за
разработване на областни
планове за развитие на
горските територии в
изпълнение на горепосочения
проект

Планирано изготвяне
на документация и
провеждане на
процедура по ЗОП
през втората
половина на 2013 г.

Изготвен проект на
Наръчник за
разработване на
областни планове
за развитие на
горските територии

ИАГ, Дирекция
ПМД

5. Изготвяне и
приемане на
Програма на ИАГ за
повишаване
усвояването на
средства от
международни и
европейски програми
и др. финансови
инструменти

декември

Изготвена и приета Програма,
чрез изпълнението на която
ще се намали тежестта върху
държавния бюджет за
финансиране на дейности, за
които не са налични средства

Сформирана
работна група и
проведено първо
заседание

Приета Програма от ИАГ, Дирекция
Изп. Директор на
ПМД
ИАГ

6. Приемане на
промени в Правилника
за прилагане на
Закона за лова и
опазване на дивеча

декември

Публикувани промени в ДВ

Наличие на
несъответствия
между ЗЛОД и
ППЗЛОД

Обнародвани
ИАГ, Дирекция
промени в ППЗЛОД ОГЛ, Дирекция
АПИО

7. Изготвяне и
приемане на
нормативни документи
по Закона за горите

декември

Изготвени проекти на
Устройствени правилници на
ЛЗС и ТС

Липсват
устройствени
правилници

Приети и
публикувани
Устройствени
правилници

Изготвени проекти и приети
изменения на Наредбата за
сечите в горите, Наредбата

Наличие на
Приети изменения
проблемни казуси,
на наредби
които следва да бъдат

ИАГ, Дирекция
АПИО, Дирекция
ГЛД
ИАГ, Дирекция
АПИО, Дирекция
ГЛД и др.
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за контрола и опазването на
горските територии и др.

нормативно
регламентирани

Приемане на съответните
наредби по ЗГ, неприети през
2012 г.

Изготвени проекти
на Наредби

Приети Наредба за ИАГ, Дирекция
инвентаризация на АПИО и др.
горските територии Отдел ДГП, МЗХ
и горскостопанско
планиране, Наредба
за методиката за
определяне на
обезщетението за
ползване на
обществените
екосистеми ползи,
както и редът и
условията за
неговото заплащане
и за
преразпределяне и
Наредба за
определяне
размерът на
обезщетенията за
вреди/ щети върху
горските територии,
съоръженията ,
изградени в тях и
върху горски
пътища

8. Изготвяне и
приемане на програма
за стартиране на
Национална горска
инвентаризация като
общоевропейски
метод за контрол на
стопанските планове
за горите

декември

Изготвена програма за
стартиране изпълнението на
Национална горска
инвентаризация

Не се изпълняват
предвижданията на
чл. 17 от Закона за
горите

Приета Програма

ИАГ, Дирекция
ИПГР

9. Приемане на
планове за
управление на ДПП
Беласица и ДПП
Българка

декември

Разработени проекти на
Планове за управление на
съответните ДПП

Плановете са в
процес на изготвяне

Изготвени Планове, ИАГ, Дирекция
като предстои през ГЛД
2014 обсъждане и
приемане
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10. Актуализиране
планове за
управление на ДПП
Витоша и ДПП
Русенски лом

2. Подобряване на
кадастъра и
базата данни за
българските гори

Подобряване на
защитата и
подпомагане
адаптацията на
българските гори към
климатичните
промени

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

Стартирана актуализация на
Планове за управление на
съответните ДПП

Плановете са в
процес възлагане на
изработването

Стартиране
изработването на
плановете

ИАГ, Дирекция
ГЛД

юни

Изготвена и приета
Концепция на ИАГ за
професионално обучение,
квалификация и
преквалификация

Приета Концепция

ИАГ, Дирекция
ПМД, Дирекция
АПИО

декември

Предварително осигурени
средства в бюджета на ИАГ
или от международни и
европейски програми за
стартиране на национална
горска инвентаризацията

Глава 15 от Закона
за горите към
момента не се
изпълнява
Създадена Работна
група със заповед на
Изп. Директор на ИАГ
Средства за
стартиране на
инвентаризацията
не са предвидени в
бюджета на ИАГ за
2013 г.

Стартирана
възлагането на
провеждане на
национална горска
инвентаризация

ИАГ, Дирекция
ИПГТ

2. Осигуряване на
ортофотокарта за
териториалния обхват
на дейност на
държавните горски и
ловни стопанства,
подлежащи на
инвентаризация през
2013 / 2014 г.

юни

Осигурени ортофотокарти
съобразно програмата за
изпълнението на горската
инвентаризация

Не са предоставени
на проектантите като
следва това да бъде
с цел успешна
инвентаризация

Осигурени
ортофотокарти

ИАГ, Дирекция
ИПГТ

3.Осигуряване на
цифров модел на
картата на
възстановената
собственост и/или
цифров модел на
кадастралната карта
за териториалния
обхват на дейност на
държавните горски и
ловни стопанства,

юни

Изготвен и осигурен цифров
модел съобразно програмата

КВС не е
представена на
проектантите като
следва това да бъде
извършено с цел
успешна
инвентаризация

Осигурен цифров
модел

ИАГ, Дирекция
ИПГТ

11. Изготвяне и
приемане на
Концепция на ИАГ за
професионално
обучение,
квалификация и
преквалификация
1. Планиране на
необходимите
средства за
национална горска
инвентаризация от
държавния бюджет
или от международни
и европейски
програми

декември
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подлежащи на
инвентаризация през
2013 / 2014 г.

3. Опазване на
българската гора
от незаконни
практики

Подобряване на
защитата и
подпомагане
адаптацията на
българските гори към
климатичните
промени

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

4.Предоставяне на
слой „Лесо” на
общинските служби по
земеделие, във връзка
с неговата
актуализация в
картата на
възстановената
собственост

юни

Предоставен слой „Лесо” на
общинските служби по
земеделие за актуализация
на картите на възстановената
собственост

Съществена част е
представена

Предоставен слой
„Лесо”

ИАГ, Дирекция
ИПГТ

5. Създаване на база
данни „генна банка”

декември

Подобряване на отчетността
и информираността за
горските генетични ресурси

Липсва база данни

Изготвена база
данни

Дирекция ГЛД и
ГСС

6. Създаване на база
данни на създадените
географски култури
1. Довършване на
разработката и пробно
внедряване на модул
към system.iag.bg за
издаване на превозни
билети за транспорт
на дървесина от
временен склад

декември

Подобряване на отчетността
и информираността за
горските генетични ресурси
Пробно внедряване на
модула

Липсва база данни

Изготвена база
данни

Дирекция ГЛД и
ГСС

Разработва се ТИЗ

Възложено
изпълнение на
разработката

ИАГ, Дирекция
АПИО, Дирекция
ОГЛ

2. Внедряване на
Електронен дневник
за обектите по чл. 206
от ЗГ

декември

Пробно внедряване на
разработения дневник и
подобряване на контрола
върху обекти, в които
постъпва, преработва се и се
експедира дървесина

Модулът е
разработен и следва
тестово внедряване

Разработен и
внедрен модул

ИАГ, Дирекция
АПИО, Дирекция
ОГЛ

3. Повишаване на
ефективността от
дейностите по
превенция и контрол

декември

Осигурено кадрово и
ресурсно обезпечаване на
звената от горски инспектори

Недостатъчно
кадрово и ресурсно
обезпечаване

Разширени и
укрепени звена
към РДГ с горски
инспектори,
закупена техника и
оборудване

ИАГ, Дирекция
ОГЛ, Дирекция
ФСД

декември
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4. Повишаване
капацитета на
служителите на
ИАГ и нейните
структури

Устойчиво и
конкурентноспособно
развитие на горския
сектор

5. Повишаване
усвояването на
средства от
международни и
европейски
програми и др.
финансови
инструменти

Подобряване на
защитата и
подпомагане
адаптацията на
българските гори към
климатичните
промени

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.
Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

4. Внедряване на
система за
наблюдение, ранно
откриване и
оповестяване на
горски пожари

декември

Пилотно изграждане,
разширяване на пилотните
проекти и стартиране на нови
такива

- Минимално
пилотно покритие
- Трудности при
подготовката на
проекти за
изграждане на
система за
наблюдение и ранно
оповестяване.
- Традиционно
висок процент на
горските пожари,
причинени от човека

Повишена площ на
горските
територии, покрити
от системата

ИАГ, Дирекция
ОГЛ, Дирекция
ПМД

5. Изработване на
мобилно приложение,
обслужващо
служителите,
упражняващи контрол
на дейностите в
горските територии
Изпълнение на
годишна Програма за
обучения,
квалификация и
преквалификация

декември

Подобрена работа по контрол
в горските територии

Липса на подобно
приложение за
улесняване
работата на
служителите по
контрола

Разработено
приложение и
инсталирано на
съответните
устройства

ИАГ, Дирекция
АПИО

декември

Изпълнение на годишна
програма на ИАГ за обучения,
квалификация и
преквалификация
Проведени обучения

Постоянна нужда от
повишаване
капацитета на
служителите на ИАГ

Приета Програма
Брой проведени
обучения
Брой служители,
участвали в
обучения

ИАГ, Дирекция
ПМД, Дирекция
АПИО

1. Повишаване
усвояването на
средства от
международни и
европейски програми
и др. финансови
инструменти

декември

Намаляване на тежестта
върху държавния бюджет
чрез разработване на
проектни идеи, проектни
предложения и
кандидатстване за
финансиране от
международни и европейски
програми и др. финансови
инструменти

Създадена работна
група за изготвяне и
стартиране
изпълнението на
програмата

Брой разработени
проектни идеи и
проектни
предложения, с
които се
кандидатства

ИАГ, Дирекция
ПМД

2. Успешно
изпълнение на
стартирали проекти, в
т.ч. по ОПОС

декември

Одобрени годишни планове
от МОСВ

Комисия на ИАГ
преразгледа
годишните планове
на ДПП по искане на
МОСВ

Успешно изпълнени ИАГ, Дирекция
дейности от
ПМД, Дирекция
годишните планове ГЛД
на проектите по
ОПОС
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6. Подобряване
нивото на
двустранното и
международното
сътрудничество и
ефективна работа
на ИАГ в
структурите на
Европейската
комисия

Подобряване на
защитата и
подпомагане
адаптацията на
българските гори към
климатичните
промени

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

3. Проучване на
възможностите за
разработване на
проект и
кандидатстване с цел
финансиране
изграждането на ГИС
за защитените
територии
1. Подобряване на
нивото на
международното
сътрудничество и на
двустранното
сътрудничество със
съседните държави.

декември

Изграждане на ГИС за
защитените територии в
юрисдикцията на ИАГ

Наличие на нужда от
изграждане на
подобна система

Проучени
възможности и
изготвена проектна
идея/ при
възможност
проектно
предложение

ИАГ, Дирекция
ПМД, Дирекция
ГЛД, Дирекция
АПИО

декември

Реализирани партньорства за
изпълнение на съвместни
проекти и дейности

Засилване на
двустранното
международно
сътрудничество и
съвместно участие в
проекти по ОП за
Трансгранично
сътрудничество
България –
Македония и
България - Турция

Брой осъществени
контакти
Брой разработени
проекти

ИАГ, Дирекция
ПМД

2. Редовно участие в
заседанията на
Постоянния комитет
по горско стопанство и
Работната група по
горско стопанство към
ЕК

декември

Активно представяне на
българската позиция по
въпроси, касаещи горите и
горския сектор

Задължително
участие като страна
членка на ЕС

Брой изготвени
позиции
Брой участия в
заседанията на
работните органи
към ЕК

ИАГ, Дирекция
ПМД

3. Участие в
заседанията на
постоянната работна
група към ЕК
„Законодателство в
областта на семената
и посадъчния
материал”

декември

Активно представяне на
българската позиция по
въпроси, касаещи горските
репродуктивни материали

Задължително
участие като страна
членка на ЕС

Брой участия в
заседанията на
работната група

ИАГ, Дирекция
ГЛД

4.Участие при
разработването и
приемането на Правно
обвързващо
споразумение,
Стратегия на ЕС за
горите и План за

декември

Активно участие в работните
форуми за разглеждане на
документите

Задължително
участие като страна
членка на ЕС

Участие в
заседанията за
разработване на
документите

ИАГ, Дирекция
ПМД
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действие в горите на
ЕС

7. Подпомагане
устойчивото
стопанисване на
недържавните
гори и работата на
лесовъдите на
частна практика

Устойчиво и
конкурентноспособно
развитие на горския
сектор в съответствие
с принципите на
многофункционално
стопанисване на
горите

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

5.Участие в
подготовката на 10тия Форум за горите
на Обединените нации
(UNFF 10)

април

Засилване ролята на горите и
горското стопанство в
икономическото развитие

Представяне на
национален доклад
относно
националната
политика за
устойчиво
управление на
горите, в контекста
на приетата
Рамкова резолюция
на 9-тата сесия на
Форума по горите на
ООН

Предоставяне на
необходимата
информация към
МнВР като
участваща
институция и
получаване на
документите от
UNFF 10 чрез
консулството на
България в
Истанбул, Турция

ИАГ, Дирекция
ПМД

6. Прилагане на
Регламент (ЕC) №
995/2010 и вторичното
законодателство към
него

декември

Засилване контрола върху
дървесината и продуктите от
дървесина пускани на пазара
за първи път

Организиране на
семинар с участие
на представител от
ЕК за запознаване
на заинтересованите
страни с
изискванията на
Регламента

ИАГ, Дирекции
ПМД и ГЛД

Повишаване
квалификацията и
капацитета на лицата,
регистрирани по
Закона за горите за
извършване на частна
лесовъдска практика,
на общинските горски
структури и на
недържавните
собственици на гори
за устойчиво
стопанисване на
горите

декември

Подобрено устойчивото
управление на горите в
България

Изграждането на
капацитет на
недържавните
собственици на гори
в начален процес на
изпълнение

Проверки върху
системите за
надлежна
проверка на
операторите,
пускащи на пазара
дървесина и
продукти от
дървесина
Проведени
обучения за частни
лесовъди, общини
и недържавни
собственици на
гори

ИАГ, Дирекция
ГЛД
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8. Осигуряване на
бюджетни
средства на ИАГ и
нейните структури

Подобряване на
защитата и
подпомагане
адаптацията на
българските гори към
климатичните
промени

9. Целесъобразност Подобряване на
на разходването на защитата и
бюджетни средства подпомагане
адаптацията на
българските гори към
климатичните
промени

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

1. Съставяне и
разпределение на
бюджета на ИАГ
2. Прилагане на
методически указания
за отчитане на
касовото изпълнение
на бюджета,
съставянето на
оборотни ведомости и
изготвянето на
отчетите за степента
на изпълнение на
политиката и
програмите за
структурите на ИАГ
3. Осигуряване на
лимит и извършване
на разплащания чрез
СЕБРА.
4. Разпределяне на
средствата за
капиталови разходи по
утвърдени поименни
списъци и контрол при
усвояването им
1. Изготвяне на
консолидирани
бюджетни и
счетоводни отчети
чрез създаване на
автоматизирана
система
2. Извършване на
контрол върху
изразходването на
бюджетни средства от
структурите на ИАГ
при изпълнение на
дейността им, както и
по проекти и програми
3. Изготвяне и
представяне в МЗХ на
консолидирани отчети
за касово изпълнение

март-май

Осигуряване на финансиране
на ИАГ и нейните структури

Приет Закон за
държавния бюджет
на Република
България за 2013 г.
и ПМС 1 от
09.01.2013 г. за
изпълнението на
държавния бюджет
на Република
България за 2013 г.

Успешно
изпълнени
дейности на ИАГ и
нейните структури
чрез предоставяне
на нужните
бюджетни
средства

ИАГ, Дирекция
ФСД

Постигане на контрол в
реално време при разходване
на средствата от ДБ

Наличие на
счетоводна
организация и на
софтуерна
възможност

Създадена и
функционираща
система за контрол
в реално време

ИАГ, Дирекция
ФСД

декември

декември

декември

декември

декември
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на бюджетни, извънбюджетни и сметки за
чужди средства и на
обобщена оборотна
ведомост при
спазване на сроковете
и указанията на МФ
10. Бюджетна
прогноза за три
годишен период

11. Подобряване
вътрешната и
външна
комуникация на
Изпълнителна
агенция по горите

Подобряване на
защитата и
подпомагане
адаптацията на
българските гори към
климатичните
промени
Подобряване на
защитата и
подпомагане
адаптацията на
българските гори към
климатичните
промени

Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.
Програма на
правителството
на
европейското
развитие на
България 20092013 г.

Изготвяне на
бюджетна прогноза на
ИАГ за периода 20142016 г.

декември

Подобрено бюджетно
планиране и изготвена
перспектива за нужните
средства за предстоящия
тригодишен период

Наличие на РМС за
тригодишна
бюджетна прогноза
за периода 20142016 г.

Изготвена
бюджетна
прогноза

ИАГ, Дирекция
ФСД

1. Актуализация на
Комуникационната
стратегия на ИАГ
2. Изпълнение на
медия план за 2013 г.

Юни

Повишаване прозрачността и
информираността на
обществеността и бизнеса по
извършваните дейности от
ИАГ

Наличие на
Комуникационна
стратегия на ИАГ, но
с изтекъл срок

Провеждане на
кампании и
мероприятия –
прес-конференции,
публикации,
семинари, срещи и
т.н.

ИАГ, Дирекция
АПИО

март
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