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ОДОБРИЛ:
ИНЖ. ГРИГОР ГОГОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
(Д-Р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ)

ОТЧЕТ
на
Годишна програма на ИАГ с цели и дейности за 2013 г.
Индикатор за изпълнение

Цели за 2013 г.

1. Актуализиране
на горската
политика и
усъвършенстване
на нормативната
база в горския
сектор

Дейности

Срок
/месец
през
2013 г./

1. Финализиране
работата по изготвяне
и приемане на
Национална стратегия
за развитие на горския
сектор 2013 – 2020 г.;

юни

2. Разработване на
Стратегически план за
развитие на горския
сектор;

декември

Ин ди ка тор за
са мооце н ка
1 -Напълно постигната
цел (100%)
2 - Задоволително
постигната цел (50 и
над 50 %)
3 - Незадоволително
постигната цел (под 50 %)

Индикатор за
целево състояние
(заложен в
началото на 2013 г.)

Индикатор за
текущо състояние
(отчетен в края на
2013 г.)

Приемане на нова
Национална стратегия за
развитие на горския сектор
2013 – 2020 г.

Приета Стратегия

Приета Стратегия

1

Дирекция „СП”,
МЗХ

Стартиране разработването
на Плана (планирано е да
бъде изготвен до 01.2014 г. в
изпълнение на проект
„Стратегическото планиране
в българските гори – гарант

Изготвен проект на
нов Стратегически
план, преминал през
обществено
обсъждане

Изготвена
документация за
провеждане на
обществена
поръчка за
възлагане

3

ИАГ, Дирекция
ПМД

Очакван резултат

Отговорни
структури

за ефективно управление и
устойчиво развитие” по
ОПАК)
3. Приемане на
Национална стратегия
за развитие на
ловното стопанство в
Република България

юли

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

разработването на
Стратегическия
план

Изготвена Национална
стратегия за развитие на
ловното стопанство в
Република България

Приета Стратегия

Разработена от
НИС към ЛТУ и
приета на
Експертен съвет
на ИАГ през м.
април 2013 г.

2

ИАГ, Дирекция
ПМД, Дирекция
ОГЛ

декември

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

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

Проведена
процедура по ЗОП
и избран
изпълнител, като в
началото на 2014
г. ще бъде
подписан договор
за разработване
на наръчника

2

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

Приета Програма от Изготвена и
Изп. Директор на ИАГ одобрена програма

1

ИАГ, Дирекция
ПМД

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

декември

Публикувани промени в ДВ

Обнародвани
промени в ППЗЛОД

3

ИАГ, Дирекция
ОГЛ, Дирекция
АПИО

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

декември

Изготвени проекти на
Устройствени правилници на
ЛЗС и ТС

Приети и публикувани УП на ЛЗС София, 1
Устройствени
Пловдив и Варна са
правилници
утвърдени и обн.
ДВ, бр. 14 от 12
февруари 2013 г.,

Назначена е
работна група

ИАГ, Дирекция
АПИО, Дирекция
ГЛД

2

УП на Тополово
стопанство Пазарджик е
утвърден и обн. ДВ,
бр. 65 от 23 юли
2013 г., а УП на ОС
са утвърдени и обн.
ДВ, бр. 108 от
17.12.2013 г.
Изготвени проекти и приети
изменения на Наредбата за
сечите в горите, Наредбата
за контрола и опазването на
горските територии и др.

Приети изменения на Обнародвана
наредби
промяна в
Наредбата за
сечите в горите
Изготвена промяна
в Наредбата за
контрола и
опазването на
горските територии

1

ИАГ, Дирекция
АПИО, Дирекция
ГЛД и др.

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

Приети Наредба за
Създадени работни 3
инвентаризация на
групи
горските територии 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

ИАГ, Дирекция
АПИО и др.
Отдел ДГП, МЗХ

3

2. Подобряване на
кадастъра и
базата данни за
българските гори

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

Приета Програма

Не е стартирано
разработване на
програма за
изпълнението на
Национална горска
инвентаризация

3

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

Изготвени Планове,
като предстои през
2014 обсъждане и
приемане

Планът на ДПП
Беласица е
разработен и в
процес на
обществено
обсъждане.
Планът на ДПП
Българка е в
процес на
разработване

2

ИАГ, Дирекция
ГЛД

10. Актуализиране
планове за
управление на ДПП
Витоша и ДПП
Русенски лом

декември

Стартирана актуализация на
Планове за управление на
съответните ДПП

Стартиране
изработването на
плановете

Изготвени са
задания и са
обявени
обществени
поръчки за
определяне на
изпълнители

3

ИАГ, Дирекция
ГЛД

11. Изготвяне и
приемане на
Концепция на ИАГ за
професионално
обучение,
квалификация и
преквалификация
1. Планиране на
необходимите
средства за
национална горска
инвентаризация от

юни

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

Приета Концепция

Разработена,
представена от
Дирекция ПМД и
одобрена
Концепция

1

ИАГ, Дирекция
ПМД, Дирекция
АПИО

декември

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

Стартирана
възлагането на
провеждане на
национална горска
инвентаризация

Не са предвидени
средства и не е
стартирала
национална горска
инвентаризация

3

ИАГ, Дирекция
ИПГТ

4

държавния бюджет
или от международни
и европейски
програми

горска инвентаризацията

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

Осигурени
ортофотокарти

Картите са
осигурени

1

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,
подлежащи на
инвентаризация през
2013 / 2014 г.

юни

Изготвен и осигурен цифров
модел съобразно програмата

Осигурен цифров
модел

Осигурен е цифров
модел на КВС

1

ИАГ, Дирекция
ИПГТ

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

Предоставен слой
„Лесо”

Слой „Лесо” е
предоставен на
общинските
служби

1

ИАГ, Дирекция
ИПГТ

5. Създаване на база
данни „генна банка”

декември

Подобряване на отчетността
и информираността за
горските генетични ресурси

Изготвена база
данни

Не е създадена, в
процес на
подготовка

3

Дирекция ГЛД и
ГСС
5

3. Опазване на
българската гора
от незаконни
практики

6. Създаване на база
данни на създадените
географски култури

декември

Подобряване на отчетността
и информираността за
горските генетични ресурси

Изготвена база
данни

Изготвена и
публикувана в
интернет
страницата на ИАГ
Техническото
задание на
софтуерния
продукт е
завършено в срок

1

Дирекция ГЛД и
ГСС

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

Пробно внедряване на
модула

Възложено
изпълнение на
разработката

2

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

Разработен и
внедрен модул

Разработено
проектно
предложение по
ОПАК за
изграждане на
подобен модул

2

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

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

Осигурени са
средства и е
закупена техника и
оборудване.
Проведени са
обучения

2

ИАГ, Дирекция
ОГЛ, Дирекция
ФСД

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

Повишена площ на
горските територии,
покрити от
системата

Приет План за
действие за
превенция и борба
с горски пожари,
посочващ
възможностите за
внедряване на
подобна система

3

ИАГ, Дирекция
ОГЛ, Дирекция
ПМД

5. Изработване на
мобилно приложение,
обслужващо
служителите,
упражняващи контрол
на дейностите в

декември

Подобрена работа по контрол
в горските територии

Разработено
приложение и
инсталирано на
съответните
устройства

Разработено, но
към момента не е
внедрено

3

ИАГ, Дирекция
АПИО

6

4. Повишаване
капацитета на
служителите на
ИАГ и нейните
структури

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

горските територии
Изпълнение на
годишна Програма за
обучения,
квалификация и
преквалификация

декември

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

Приета Програма
Брой проведени
обучения
Брой служители,
участвали в
обучения

Приета Програма
3
Брой проведени
обучения: 27 (от 77
планирани), от
които 0 от ИПА и 7
от ЕИПА
Брой служители,
участвали в
обучения – 1155,
от които по-голяма
част от РДГ, СТЗ и
ДП
Брой разработени/ 2
обобщени проектни
идеи – 147 (ИАГ,
РДГ, СТЗ)
Брой разработени
и подадени
проектни
предложения - 12

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

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

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

декември

Одобрени годишни планове
от МОСВ

Успешно изпълнени
дейности от годишните
планове на проектите
по ОПОС

Дейностите по
проекти се
изпълняват
регулярно с някои
частични
забавяния. От
11.2013 всяка
обществена
поръчка (в т.ч. по
проектите)
предварително се
съгласува в ИАГ

2

ИАГ, Дирекция
ПМД, Дирекция
ГЛД

3. Проучване на
възможностите за
разработване на
проект и
кандидатстване с цел
финансиране

декември

Изграждане на ГИС за
защитените територии в
юрисдикцията на ИАГ

Проучени
възможности и
изготвена проектна
идея/ при
възможност проектно
предложение

Проучени са
възможностите и е
изготвен проект на
задание за
изграждането на
ГИС за защитените

2

ИАГ, Дирекция
ПМД, Дирекция
ГЛД, Дирекция
АПИО

ИАГ, Дирекция
ПМД

7

изграждането на ГИС
за защитените
територии

6. Подобряване
нивото на
двустранното и
международното
сътрудничество и
ефективна работа
на ИАГ в
структурите на
Европейската
комисия

територии

1. Подобряване на
нивото на
международното
сътрудничество и на
двустранното
сътрудничество със
съседните държави.

декември

Реализирани партньорства за
изпълнение на съвместни
проекти и дейности

Брой осъществени
контакти
Брой разработени
проекти

Брой осъществени 3
контакти - 6
Брой разработени
проекти - 1
„Странджа / Йълдъз
е планината без
пожари” по
Програмата за ТГС
България - Турция
(одобрен)

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

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

Брой участия в
заседанията на
работната група

Постоянния комитет 1
по горско стопанство
(5 указания и 3
участия), Работната
група по горско
стопанство (12
указания и 6
участия)
3 работни
1
заседания

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

декември

Активно участие в работните
форуми за разглеждане на
документите

Участие в
заседанията за
разработване на
документите

Процесът на
преговори
продължава

ИАГ, Дирекция
ПМД

3

ИАГ, Дирекция
ГЛД

8

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

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

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

1

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

Проверки върху
системите за
надлежна проверка
на операторите,
пускащи на пазара
дървесина и
продукти от
дървесина

В резултат на
организираните и
проведени
семинари,
съвещания и
обучения през
2013 г. РДГ
започнаха
извършването на
проверки върху
системите за
надлежна
проверка на
оператори,
пускащи на пазара
дървесина и
продукти от
дървесина

2

ИАГ, Дирекции
ПМД и ГЛД
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7. Подпомагане
устойчивото
стопанисване на
недържавните
гори и работата на
лесовъдите на
частна практика

8. Осигуряване на
бюджетни
средства на ИАГ и
нейните структури

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
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

декември

Подобрено устойчивото
управление на горите в
България

Проведени обучения
за частни лесовъди,
общини и
недържавни
собственици на гори

4 обучителни
семинара, на които
са изнесени
презентации на
представители на
общините –
собственици на
гори

2

ИАГ, Дирекция
ГЛД

март-май

Осигуряване на финансиране
на ИАГ и нейните структури

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

Утвърден,
1
разпределен и
одобрен бюджет.
Предложения за
извършване на
корекции по
бюджета на ИАГ
Корекция на
разпределените
средства за
персонал и текуща
издръжка за 2013
г. на структурите в
ИАГ
Следи се платежни
нареждания и се
извършват
своевременни
плащания
Съставен и одобрен
списък за
капиталови разходи
Изготвените
тримесечни отчети
за капиталови
разходи
Осигурено
финансиране за
ИАГ и нейните

ИАГ, Дирекция
ФСД

декември

декември
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структури.
Извършен контрол
при усвояването
на средствата
9. Целесъобразност 1. Изготвяне на
на разходването на консолидирани
бюджетни средства 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
на бюджетни, извънбюджетни и сметки за
чужди средства и на
обобщена оборотна
ведомост при
спазване на сроковете
и указанията на МФ
10. Бюджетна
Изготвяне на
прогноза за три
бюджетна прогноза на
годишен период
ИАГ за периода 20142016 г.

декември

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

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

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

Създадена и
функционираща
система за контрол в
реално време

Внедрена е
1
счетоводна
система „Конто 66”
Осъществява се
ежедневен контрол
чрез системата за
разплащания в
бюджетните
организации
СЕБРА
Ежемесечно,
тримесечно и
годишно се изготвят
и представят в МЗХ
касови отчети и
оборотни ведомости
за извършените
разходи по проекти,
финансирани от ЕС
Всички отчетни
форми, съгласно
указания на МФ и
МЗХ са представени
в определените
срокове

ИАГ, Дирекция
ФСД

декември

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

Изготвена бюджетна
прогноза

Изготвена през
март бюджетна
прогноза.
Актуализирана
през октомври

1

ИАГ, Дирекция
ФСД

Юни

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

Провеждане на
кампании и
мероприятия – пресконференции,
публикации, семинари,
срещи и т.н.

Актуализирана е
Комуникационната
стратегия и е
изпълнен Медия
плана за 2013 г.

1

ИАГ, Дирекция
АПИО

декември

декември

март
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