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     репродуктивни материали, тяхното 
окачествяване, търговия, внос и 
износ 
- Наредба за защита на горските 
територии от пожари 
-Наредба за строителството в 
горските територии без промяна на 
предназначението им 
-Наредба за униформеното 
облекло на служителите на 
Изпълнителната агенция по горите, 
в нейните структури и на 
държавните предприятия по чл. 163 
от Закона за горите 

- Наредба за методиката за 
определяне на обезщетението за 
ползване на обществените 
екосистемни ползи, както и 
условията и редът за неговото 
заплащане и за разпределяне 
-Наредба за определяне размерът 
на обезщетенията за вреди/щети 
върху горски територии, 
съоръжения, изградени в тях и 
върху горски пътища 

 - Наредба за бонитиране на 
дивечовите местообитания 

 

2. Подобряване на 
кадастъра и базата 
данни за 
българските гори 
 

1. Изготвяне и приемане на 
програма за стартиране 
изпълнението на национална 
горска инвентаризация  

30.09.2012 г. 
 

Изготвена програма за 
стартиране изпълнението 
на Национална горска 
инвентаризация 
 

Липса на визия и програма за 
извършване на национална 
горска инвентаризация 

Заповед на ИАГ за приемане на 
програма за национална горска 
инвентаризация 

ИАГ, Дирекция 
„ИПГТ” 

2.Осигуряване на ортофотокарта 
за териториалния обхват на 
дейност на ДГС/ДЛС, подлежащи 
на инвентаризация през 2012 / 
2013 г. 

15.11.2012 г.  
 

По-добри резултати при 
лесоустрояването на 
съответните ДГС/ДЛС 

Липса на ортофотокарти Използвани ортофотокарти при 
процеса на лесоустройство  

ИАГ, Дирекция 
„ИПГТ” 

3.Осигуряване в електронен формат 
на картата на възстановената 
собственост и/или на кадастралната 
карта за териториалния обхват на 
дейност на ДГС/ДЛС, подлежащи на 
инвентаризация през 2012 / 2013 г. 

31.12.2012 г. 
 

По-добри резултати при 
лесоустройството на 
съответните ДГС/ДЛС  

Липса на карти в електронен 
формат 

Използвани карти в електронен 
формат при процеса на 
лесоустройство 

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

31.12.2012 г. 
 

Предоставен слой „Лесо” за 
актуализация на картите на 
възстановената 
собственост 

Общинските служби по 
земеделие не разполагат с 
актуален слой „Лесо” 

Всички общински служби 
разполагат с актуална информация 
за горите 

ИАГ, Дирекция 
„ИПГТ” 

3. Превенция и 
адаптация на 
горите към 
климатичните 
промени 

1. Включване на Програмата от 
мерки за адаптация на горите в 
Република България и смекчаване 
на негативното влияние на 
климатичните промени  върху тях в 
Националната стратегия за 
адаптация и в Националния план 
за действие по изменение на 
климата в България 

31.12.2012 г. Изготвен „индикативен 
бюджет” за нужните 
средства на национално 
ниво за стартиране 
изпълнението на 
дейностите по програмата 
от мерки 

Одобрена от Министъра на 
земеделието Програма от 
мерки 

Националната стратегия за 
адаптация и Националния план 
предвиждат средства за 
изпълнение на дейностите от 
Програмата от мерки   
 

ИАГ 

 4. Опазване на 
българската гора 
от незаконни 
практики 
 

1.Повишаване на ефективността от 
дейностите по превенция и 
контрол; 

31.12.2012 г. Структуриране, кадрово и 
ресурсно обезпечаване на 
звената от горски 
инспектори; 

Липса на подобни структури за 
упражняване на контрол 

Създадени звена към РДГ от горски 
инспектори; 

ИАГ, Дирекция 
„ОГЛ”, РДГ 

2. Ограничаване на 
правонарушенията, свързани с 
незаконния добив на горски и 
дивечови ресурси чрез създаване 
на условия за ефективен контрол и 
превенция; 

31.12.2012 г. 
 

Подобрено взаимодействие 
с другите органи на 
държавната и местна власт, 
неправителствените 
организации и гражданите 
при предотвратяването и 
разкриването на нарушения 
в горските територии. 

Нови права, задължения и 
изисквания към собствениците 
и управляващите горските 
територии, регламентирани в 
новия Закон за горите 

 - Актуализирани състави на 
Национален и Регионални 
консултативни съвети; 
 - Брой на проведени съвещания  

ИАГ, Дирекция 
„ОГЛ”, РДГ 

3. Защита на горските територии от 
пожари и създаване на 
предпоставки за предотвратяване 
възникването им 

31.12.2012 г. 
 

 - Създаване на 
предпоставки за 
изграждане на системата за 
ранно откриване и 
оповестяване на 
възникнали горски пожари 
чрез въвеждане на 
автоматизирани средства 
за видео наблюдение и 
софтуер. 
 - Ангажиране на 
институциите и обществото 
в защитата на горските 
територии от пожари и 
формиране на обществена 
нагласа за недопускането им 

 - Липса на средства за пилотно 
внедряване на система за 
наблюдение и ранно 
оповестяване. 
 - Традиционно висок процент 
на горски пожари, причинени от 
човека 
 

Стартиране изграждането на 
система в пилотен регион/РДГ/ДГП 
(в зависимост от наличните 
средства) 
 
 

ИАГ, Дирекция 
„ОГЛ”, РДГ 

4. Борба с бракониерството и 
подобряване на нормативната база 
в областта на ловното стопанство 

31.12.2012 г. 
 

- Методична помощ в 
работата на ловно-
рибарските дружинки и 
ловни сдружения по чл. 30 

- Нужда от повишаване ловната 
култура на ловците 
 
 

- Брой консултации 
- По-малко смъртни случаи по 
време на лов в сравнение с 
предходни години 

ИАГ, Дирекция 
„ОГЛ”, РДГ 
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от ЗЛОД и упражняване на 
контрол върху 
изпълнението на 
ловностопанските 
мероприятия в тези 
ловностопански райони и 
спазване на ЗЛОД и 
ППЗЛОД 
- Подготовка и провеждане 
на Национално съвещание 
за проблемите на ловното 
стопанство и 
бракониерството в страната 

 
 
 
 
- Провежда се на ежегодна 
база 

 - Намаляване констатираните 
случаи на бракониерство в 
сравнение с минали години 
 
- Проведено Национално 
съвещание 
- Брой отразявания в медиите 
 
 

5. Подобряване на 
дейностите по 
защита на горите 

1. Подобряване лесопаталогичния 
мониторинг на вредителите и 
болестите в горите и прогнозиране 
на градациите на епифитотиите.  

31.12.2012 г. 
 

 Развитие на  
лесопаталогичния 
мониторинг и прогнозиране 
на градациите 

Не достатъчен обхват на 
мрежата за лесопатологичен 
мониторинг и прогнозиране на 
градациите 

Разширена мрежа от стационарни 
обекти 

ИАГ Дирекция 
„ГЛД” 

 6. Повишаване 
усвояването на 
средства от 
Европейските 
фондове за 
развитие на 
горския сектор и 
внедряване на 
добри европейски 
практики при 
опазването и 
управлението на 
горите 

1. Стартиране разработването на 
дългосрочна програма на ИАГ за 
повишаване усвояването на 
средства от Европейските фондове 
за следващия програмен период 
2014-2020 

31.12.2012 г. 
 

 - Създаване на работна 
група за изготвяне на 
Програмата 
 - Провеждане на първо 
заседание 
 

Липса на ясна визия и програма 
за усвояване на средства от ЕС в 
горския сектор 

 - Заповед на Изпълнителния 
директор на ИАГ 
 - Протокол от първо заседание 
 

ИАГ, Дирекция 
„ПМД” 

2. Запазване нивото на усвояване 
на средства за 2012 г.  

31.12.2012 г. 
 

Разработване и 
кандидатстване с нови 
проектни предложения 
 

Значителното намаляване на 
поканите за набиране на 
проектни предложения предвид 
наближаване края на сегашния 
програмен период 

Подадени 20 нови проектни 
предложения 

ИАГ, РДГ, 
ДПП, СТЗ 
 

3.Повишаване на капацитета на 
служителите на РДГ за усвояване 
на средства от фондовете на ЕС 

31.12.2012 г. Провеждане на 4 обучения 
на регионално ниво за 
повишаване на капацитета 
на служителите на РДГ за 
усвояване на средства от 
фондовете на ЕС 

Единствено 2 от 16 РДГ работят 
по изпълнение на проекти, 
финансирани от ЕС 

Материали за обучения, проведени 
обучения и списъци с участници 

ИАГ, Дирекция 
„ПМД” 

 7. Подобряване на 
стратегическото 
планиране в 
горския сектор  

1. Разработване и приемане на 
Национална стратегия за развитие 
на горския сектор. 

30.06.2012 г. 
 

Одобрена нова Стратегия 
за развитие на горския 
сектор от МС 
 

Сформирана Работна група в 
МЗХ за разработване на 
стратегията 

Стартиране изготвянето на 
Национална стратегия за развитие 
на горския сектор в България 

МЗХ, Дирекция 
„СП”, ИАГ 

2. Стартиране изпълнението на 
проект „Стратегическото 
планиране в българските гори – 
гарант за ефективно управление и 
устойчиво развитие” по ОПАК 

15.07.2012 г. 
 

Подписване на договор с 
ОПАК 
 

Подадено проектно предложение 
„Стратегическото планиране в 
българските гори – гарант за 
ефективно управление и 
устойчиво развитие” 

Договор за изпълнение на проекта 
 

ИАГ, Дирекция 
„ПМД” 
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3. Стартиране разработването на 
нов Стратегически план за 
развитие на горския сектор 

31.12.2012 г.  - Проведена процедура по 
ЗОП, 
 - Подписване на договор и 
стартиране на неговото 
изпълнение 

Подадено проектно предложение 
„Стратегическото планиране в 
българските гори – гарант за 
ефективно управление и 
устойчиво развитие” 

 - Провеждане на процедура по 
ЗОП за разработване на плана 
 - Договориране на изпълнението 

ИАГ, Дирекция 
„ПМД” 

4. Изработване на Национална 
стратегия за развитието на 
ловното стопанство  
в Република България 2013-2028 г. 

31.12.2012 г. Приемане на предвидените 
по договор етапи от 
Ловната стратегия на 
ЕТИС. 

Възложено е по ЗОП 
разработването на стратегията 

- - приемане на етапи от 
разработката на Ловната стратегия 
от ЕТИС на ИАГ; 
 

ИАГ, Дирекции 
„ОГЛ” и „ПМД” 

5. Разработване на планове за 
управление на ПП Беласица и 
Българка 

31.12.2012 г.  - Приемане на плановете 
за управление от ЕТИС на 
ИАГ. 
 - Одобрение на плановете 
от МОСВ/МС 

ПП Беласица и Българка не 
разполагат с планове за 
управление 

 - Протокол от ЕТИС за приемане 
на плановете 
 - парафиране от МОСВ/МС 

ИАГ, Дирекция 
„ГЛД” 

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

31.12.2012 г. Стартиране на процедури 
по ЗОП за разработването 
на областни планове (след 
приемане на Наредбата за 
инвентаризация и 
планиране) 

В съответствие с новия Закон 
за горите (чл. 12, ал. 4) РДГ 
следва да възложат 
разработването на областни 
планове за развитие на 
горските територии 

 - Разработен наръчник за 
изготвянето на областни планове. 
 - Проведени процедури по ЗОП и 
договорирано изготвянето на 
областни планове в 2 пилотни РДГ 

ИАГ, Дирекции 
„ИПГТ” „ПМД”,  
РДГ 

8. Подобряване 
нивото на 
международното 
сътрудничество и 
работата на ИАГ в 
структурите на 
Европейската 
комисия 

1. Подобряване на нивото на 
международното сътрудничество. 

31.12.2012 г. Реализирани партньорства 
за изпълнение на 
съвместни дейности. 

 Не достатъчно високо ниво на 
двустранното международно 
сътруднчество 

 - 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 

31.12.2012 г. 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 в 
Брюксел 

ИАГ, Дирекция 
„ПМД” 

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

31.12.2012 г. Активно представяне на 
българската позиция по 
въпроси, касаещи горските 
репродуктивни материали 

Задължително участие като 
страна членка на ЕС 

- Брой участия в заседанията в 
Брюксел 

ИАГ, Дирекция 
„ГЛД” 

4. Подготовка и провеждане в 
България на заседание на 
постоянната работна група по ГРМ 
към ЕК 

01.07.2012 г. Проведено в България 
заседание на постоянната 
работна група по ГРМ към 
ЕК 

Ротационен принцип на 
домакинство на заседанията на 
работната група  

Програма с дневен ред, списък на 
участниците и доклад от срещата. 

ИАГ, Дирекция 
„ГЛД” 

5. Изготвяне на регистър на 
одобрените базови източници на 
ГРМ 

31.12.2012 г. Изготвен регистър на 
одобрените базови 
източници на ГРМ  

Липса на оптимизиран метод за 
изготвяне на регистъра  

Изготвен и приложен програмен 
продукт (чрез възлагане по ЗОП) 

ИАГ, Дирекция 
„ГЛД” 

6. Изготвяне и изпращане на ЕК на 
Национален списък на горската 
семепроизводствена база 

31.01.2012 г. Изготвен и изпратен 
Национален списък на 
горската 
семепроизводствена база 

Задължителна нотификация по 
Директива 1999/105 

Официално писмо и приложен към 
него списък 

ИАГ, Дирекция 
„ГЛД” 

9. Повишаване на 
административния  
капацитет на 
служителите от 

1.Изготвяне на  Програма за 
обучение и развитие на кадрите в 
ИАГ, структурите и 
специализираните звена 

12.04.2012 г. Повишаване на 
административния 
капацитет и развитие на 
служителите 

Липса на Програма за обучение 
и развитие на кадрите в ИАГ, 
структурите и 
специализираните звена 

Брой на организираните курсове, 
брой на проведените обучения, 
брой на обучените служители 

ИАГ, Дирекции 
„АПИО”,”ПМД”, 
„ГЛД”, „ОГЛ” 
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ИАГ (нейните 
структури и звена) 

2. Провеждане на обучения на 
служителите в ИАГ, структурите и 
териториалните звена на ИАГ в 
изпълнение на Програмата за 
обучение и развитие на кадрите 

31.12.2012 г. Повишен  административен 
капацитет и развитие на 
служителите в ИАГ, 
структурите и 
териториалните звена  

Липса на достатъчен 
административен капацитет  

Брой проведени курсове за 
обучение в ИАГ, всички структури и 
специализирани  звена 

ИАГ, Дирекция 
„АПИО”, 
специализиран
и дирекции 

3. Провеждане на обучения на 
служителите в структурите и 
териториалните звена на ИАГ за 
работа с програмата за управление 
на документооборота „Микси 2009”. 

31.12.2012 г. Внедряване във всички 
структури и специализирани  
звена на ИАГ на програмата 
за управление на 
документооборота  

Липса на капацитет за работа с 
програмата във всички 
структури и звена на ИАГ 

Брой проведени курсове за 
обучение във всички структури и 
специализирани  звена 

ИАГ, Дирекция 
„АПИО” 

4. Провеждане на обучения на 
служители от РДГ по приетите в 
изпълнение на Закона за горите 
наредби (вкл. в областта на 
създаване на гори и защитата на 
горските територии срещу ерозия и 
порои) 

31.12.2012 г. Повишен капацитет на 
служителите от системата 
на ИАГ по отношение 
прилагането на Закона за 
горите и подзаконовите 
нормативни актове 

Липса на капацитет по 
прилагане на ново 
разработените подзаконови 
нормативни актове 

Брой проведени курсове за 
обучение във всички структури и 
специализирани звена 

ИАГ, Дирекция 
„АПИО”, 
Дирекция 
„ГЛД” 

5. Провеждане на обучение на 
недържавни собственици на гори и 
регистрирани лица за упражняване 
на лесовъдска практика (вкл. в 
областта на създаване на гори и 
защитата на горски територии 
срещу ерозия и порои) 

31.12.2012 г. Повишаване на 
информираността на 
заинтересованите страни 
извън държавния сектор по 
отношение прилагането на 
подзаконовата нормативна 
база 

Липса на достатъчно 
информация за прилагането на 
новия Закон за горите  и 
подзаконовата нормативна 
уредба 

Брой  организирани обучения, брой 
участници в проведените обучения 

ИАГ, Дирекция 
„АПИО”, 
Дирекция 
„ГЛД” 

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

1. Изготвяне/актуализиране на 
Комуникационна стратегия на ИАГ 

30.04.2012 г. Повишаване прозрачността 
и информираността на 
обществеността и бизнеса 
по извършваните дейности 
от ИАГ 

Изготвена през 2010 г. 
Нужда от актуализация, 
особено от гледна точка на 
новия Закон за горите  

 - Приета актуализирана 
Комуникационна стратегия  
 

ИАГ, Дирекция 
„АПИО” 

2. Изготвяне на Медия план за 
2012 г. 

31.03.2012 г. Повишаване прозрачността 
и информираността на 
обществеността и бизнеса 
по извършваните дейности 
от ИАГ 

 - Изготвен за 2010 г. с липса на 
финансиране. 
 - За 2011 не е изготвян, основно 
поради структурните промени.  
 - Възложено по ЗОП в края на 
2011 г. 

- Брой проведени кампании 
- Брой публикувани прес-съобщения 
на сайта на ИАГ 
 - Брой публикации в 
информационните сайтове и 
печатните издания  
 - Брой репортажи в ел. медии 
 - Брой пресконференции 
 - Брой интервюта  
 - Брой съвместни проверки с 
представители на медиите и др. 

ИАГ, Дирекция 
„АПИО” 

11. Подобряване 
на електронната 
система на ИАГ 

1. Разработка и внедряване на 
софтуер „Издаване на превозните 
билети за транспортиране на 
дървесина от временни складове”. 

31.12.2012 г. Работещ модул в 
електронната система на 
ИАГ 

Нужда от подобряване и 
осъвременяване на действащата 
електронната система на ИАГ 

Пилотно внедрен софтуер 
„Издаване на превозните билети за 
транспортиране на дървесина от 
временни складове” в 2 ДГП 

ИАГ, Дирекция 
„АПИО” 
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2. Актуализиране на информация и 
въвеждане на регистър - модул за 
недвижимите имоти предоставени 
за управления на ИАГ, РДГ и СТЗ 

31.12.2012 г. Работещ модул в 
електронната система на 
ИАГ 

Нужда от подобряване и 
осъвременяване на действащата 
електронната система на ИАГ 

Действащ модул за недвижимите 
имоти предоставени за управления 
на ИАГ, РДГ и СТЗ  

ИАГ, Дирекция 
„АПИО” 

3. Изготвяне и поддържане на база 
данни за създадените географски 
култури и дендрариуми 

31.12.2012 г. Работещ модул - база 
данни в електронната 
система на ИАГ 

Нужда от подобряване и 
осъвременяване на действащата 
електронната система на ИАГ 

Действаща база данни за 
създадените географски култури и 
дендрариуми 

ИАГ, Дирекция 
„АПИО” 

4. Актуализиране на базата данни 
на защитените територии в ГИС 
среда 

31.12.2012 г. Работещ модул - база 
данни в електронната 
система на ИАГ 

Нужда от подобряване и 
осъвременяване на действащата 
електронната система на ИАГ 

Действаща база данни на 
защитените територии в ГИС среда 

ИАГ, Дирекция 
„АПИО” 

5. Внедряване на информационна 
система за сигнализация и 
лесопаталогичен мониторинг 

31.12.2012 г. 
 

Работещ модул в 
електронната система на 
ИАГ 

Информационната система е в 
процес на тестване 

Степен на използване на 
информационната система за 
лесопаталогичен мониторинг 

ИАГ, Дирекция 
„АПИО” 

12. Адаптиране на 
финансово – 
стопанските 
дейности в ИАГ 
спрямо 
изискванията на 
новия Закон за 
горите 
 

1. Разпределение на бюджета на 
ИАГ за 2012 г. и съставяне на 
бюджетните сметки на РДГ и на 
специализираните звена 

30.04.2012 г. Разпределен бюджет, 
съставени бюджетни сметки 
на РДГ и специализираните 
звена 

Предстои определянето/ 
спускането на бюджета от 
първостепенния разпоредител с 
бюджетни кредити-МЗХ 

Процент на осигуряване/усвояване 
на приходно-разходната част на 
бюджета 

ИАГ, Дирекция 
„ФСД” 

2. Отчитане изпълнението на 
бюджета на ИАГ чрез съставяне на 
месечни, тримесечни и годишни 
касови и счетоводни отчети, отчет 
на програмен бюджет 

31.12.2012 г. Изготвени месечни, 
тримесечни и годишни 
касови и счетоводни отчети, 
изготвен отчет на 
програмен бюджет 

Необходимост от месечни, 
тримесечни и годишни касови и 
счетоводни отчети, изготвен 
отчет на програмен бюджет 

Брой на изготвените месечни, 
тримесечни и годишни касови и 
счетоводни отчети, изготвен отчет 
на програмен бюджет 

ИАГ, Дирекция 
„ФСД” 

3. Бюджетно и счетоводно 
отчитане  на  дейността на всички 
проекти и програми, финансирани 
със средства от външни и 
вътрешни източници 

31.12.2012 г. Извършено бюджетно и 
счетоводно отчитане  на  
дейността на всички 
проекти и програми, 
финансирани със средства 
от външни и вътрешни 
източници 

Необходимост от създаване на 
отделни партиди, свързани с 
бюджетното и счетоводно 
отчитане  на  дейността на 
всички проекти и програми, 
финансирани със средства от 
външни и вътрешни източници 

Брой на създадените отделни 
партиди, свързани с бюджетното и 
счетоводно отчитане  на  дейността 
на всички проекти и програми, 
финансирани със средства от 
външни и вътрешни източници 

ИАГ, Дирекция 
„ФСД” 

4. Разпределение на капиталовите 
разходи по бюджета за 2012 г. и 
съставяне на поименните списъци 
за капиталовите разходи, 
обработени на програмния продукт 
„Инвеститор”. Отчет и контрол на  
разходваните капиталови разходи 

31.12.2012 г. Разпределени капиталови 
разходи. 
Извършен отчет и контрол 
на разходваните 
капиталови средства 

Необходимост от разпределяне 
на капиталовите разходи от 
бюджета за 2012 и извършване 
на отчет и контрол по 
разходването им 

Съставени и одобрени поименни 
списъци; Изготвени отчети и 
извършен контрол на  
разходваните капиталови средства 

ИАГ, Дирекция 
„ФСД” 

 


