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Защо се налага
• Адаптивното управление на природните ресурси за 

сега е единствена обоснована научно алтернатива 

на промените в средата; 

• ЗГ се основава на либерални и демократични 

принципи, които не се припознават и прилагат 

еднозначно от всички заинтересовани;

• Обществените настроения и очаквания са за 

съществени реформи свързани с противодействие 

на незаконните практики;

• Политически решения – Програма на правителството 

и Решение на НС, които изискват подобряване на 

законовата рамка и завършване на подзаконовите 

документи;

• Промените засягат ЗГ и други закони



Промени, засягащи малките горски имоти

• Цел: Ограничаване на изсичането в кратък период на малките частни 

горски парцели (засягат се над 1,5 млн. собственици и над 2 млн 

парцела)

Мерки

• Промени в начина на планиране за имотите в горските територии на 

физически и юридически лица с площ до 2 ха. Възстановяване на 

стария ред за планиране чрез задължително изработване на 

горскостопански програми;

• Прекратява се действието на §78 /ползване на до 20 % от запаса без 

програми до утвърждаване на горскостопанските планове по чл. 13, ал. 

2/ т.е. прекратяване на възможността за осъществяване на ползване 

от горските територии, без наличие на горскостопански план или 

програма;

• Изкупуване на малки горски парцели от ДГП със средства от Фонд 

Инвестиции



Промени, свързани с горите върху земеделски земи 

• Цел: Регулиране на поземлените отношения и 
многофункционалното ползване на земите в съответсвтие с 
приоритетите на националната и ОСП 

Мерки

• Промяна в разпоредбата на § 4, свързан с поземлените имоти, 
притежаващи характеристиката на гора, по смисъла закона, които 
към деня на влизане в сила на закона не са отразени като такива в 
кадастралната карта или в КВС. Разработване на работещ 
механизъм за работа на комисията по §4, което да позволи на 
собствениците на такива имоти да стопанисват териториите си 
включително като гори;

• Изясняването на начините за стопанисване на териториите предвид 
разнопосочната практика в момента и възможностите за 
извършване на голи сечи /почистване/ на земеделски имоти без 
контрол и санкции; 

• Възможно е  промяна и в дефиницията за горска територия в чл. 2, 
ал. 2 по отношение горите върху земеделски земи.



Относно правомощията, отговорностите и 

квалификацията на регистрираните лесовъди

• Цел на промяната: Повишаване на нивото и квалификацията 

на лицата, притежаващи висше или средно лесовъдско 

образование, които упражняват лесовъдска практика 

самостоятелно или въз основа на договор след вписване в 

публичния регистър на ИАГ. Прекратяване на практики за 

осъществяване на дейности в горските територии от лица без 

необходимите знания

Мерки:

• Въвеждане на задължения за преминаване на курс за 

квалификация на всеки 2 години, който ще бъде организиран по 

програма и график, утвърдени от ИАГ; 

• Лицата, които не са издържали успешно тези курсове, няма да 

имат право да практикуват дейността, за която са придобили 

права с удостоверението по чл. 235, до успешното му 

преминаване;  

• Допълнителни задължения чрез Наредби 1 и 8 и др.



Промени в правомощията на служителите по горите, достъпа 

на превозни средства и обектите за преработка

Цел: Въвеждане на допълнителни законови изисквания към 
операторите в горите и служителите по горите за ограничаване 
незаконните практики

Мерки

• Промени в реда за достъп на пътните превозни средства до 
горските територии – въвеждане на специфични технически 
изисквания (GPS) за осигуряване на контрол на движението на 
дървените и др. материали от горите;

• Въвеждане на възможността служителите от държавните горски 
и ловни стопанства да могат да съставят актове и в района на 
дейност на други териториални поделения от едно държавно 
предприятие;

• За обектите, в които постъпва, преработва се или, от които се 
експедира дървен материал, се предвиждат задължения за 
собствениците и ползвателите им, свързани с осигуряването на 
постоянно видеонаблюдение.



Промени в други закони, засягащи горите

• Цел: Неизбежност на наказанието за нарушителите

Мерки 

• Промени в ЗАНН - полагане на обществено полезен 

труд; 

• Промени в НК – приложението на чл. 235 - 237 

относно престъпления в горскосто стопанство и най-

вече начинът на представяне на доказателствен 

материал.

• Създадена е междуведомствена работна група от 

МЗХ, МП, МВР, ГП, НАП;

• Обновяване на методически указания за прилагане 

на НК и ЗАНН.
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