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Анкета

Проф. д-р Иван ПАЛИГОРОВ – 
 председател на Съюза на  

лесовъдите в България

1. Естествено е да се постави 
на първо място грижата за 

колегите лесовъди. Необходима ни 
е обособена единна система за на-
биране на образовани служители, 
развитие на потенциала им и задър-
жане на професионалистите както в 
предприятията, така и в системата 
на ИАГ. Бихме искали да се възста-
нови практиката за ръководители на 
горското ведомство и неговите по-
деления да бъдат назначавани дока-
зани професионалисти, признати от 
лесовъдската колегия, с безспорни 
управленски качества, морал и авто-
ритет. Трябва да се промени катего-
рията на труд за служителите, да се 
въведе допълнително заплащане за 
прослужено време върху основното 
месечно възнаграждение за всяка 
година стаж, да се осигуряват пари 
за храна и облекло. Освен това да 
се усъвършенства системата за об-
разование, квалификация и прек-
валификация с особен акцент върху 
техник-лесовъдите, независимо на 
каква позиция са.

За възстановяването на доверие-
то на обществото към лесовъдската 

Законът за горите – 
наложителни ли са промени?

От бъдеща промяна в Закона за 
горите очакваме нов модел за упра-
вление на горското ведомство, в т.ч. 
в структурата и подчинеността на 
държавните предприятия по чл. 163 
от ЗГ в съответствие с изискванията 
на Закона за публичните предпри-
ятия. Необходими са дългосрочни 
и финансово обезпечени програми 
за екологично образование на об-
ществеността, чрез които да се съз-
дадат образователни средища и да 
се осигури оборудване на подвижни 
центрове по горска педагогика (по 
примера на ЮЗДП – Благоевград). 
Длъжността на педагога да се рег- 
ламентира в щатното разписание, а 
неговата основна цел да бъде обуче-
нието на подрастващите, които да се 
възпитават в любов и отговорно от-
ношение към природата.

2. Единството на горското ве-
домство трябва да се запа-

зи, независимо дали е поделение 
на МЗХГ, или е самостоятелно – на 
пряко подчинение на Министерския 
съвет. Задължително е то да съчета-
ва в себе си най-важните държавни 
функции – формирането и осъщест-
вяването на политиката в областта 
на горското и ловното стопанство, 
дърводобива, дървообработването, 
мебелната и целулозно-хартиената 
промишленост с управлението на 
бизнеса за възпроизводство на ба-
ланс от икономически, екологични и 
социални продукти, функции и услу-
ги от държавните гори за задоволя-
ване на обществените потребности в 
дългосрочен аспект.

Държавната политика в областта 
на горското стопанство трябва да 
се осъществява от самостоятелна 
структура, т.е. ИАГ да бъде прес-
труктурирана в първостепенен раз-
поредител с бюджет към Министер-
ския съвет (както беше Държавната 
агенция по горите) или като отделно 
министерство.

Създаването на самостоятелно гор-
ско ведомство би поставило въпро-
сите за опазване на горите, регули-
ране на водния отток, осигуряване 
на чиста питейна вода и развитието 
на горското стопанство на най-ви-
соко държавно ниво, отговарящо 
на огромното значение на горите 
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СПИСАНИЕ „ГОРА“ ИНИЦИИРА НА СВОИТЕ СТРАНИЦИ АНКЕТА, 
СВЪРЗАНА С ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ. ПИТАМЕ ВИ:

1.   Кои ключови промени трябва да залегнат  
в Закона за горите?

2.   Необходимо ли е самостоятелно горско 
ведомство и каква трябва да бъде 
неговата структура?

колегия предлагаме създаване на об-
ществени консултативни съвети на 
ниво община, област, район за пла-
ниране и национално ниво, в които 
представители на всички заинтере-
совани страни да участват в обсъж-
дането на проблемите по управле-
нието и стопанисването на горите. 

Считаме за необходимо някои от 
дейностите в обществена полза да 
бъдат финансирани изцяло от дър-
жавния бюджет. Тук се отнасят: за-
лесяване, опазване, отглеждане на 
горите, лесозащита, ловностопанска 
дейност, охрана на лова и дивеча, 
строителство на горски пътища, гор-
ска инвентаризация. Да се отделят 
средства и да започне процесът по 
извършване на първата национал-
на горска инвентаризация и усъвър-
шенстването ú. 

Необходим е открит достъп до сис-
темата от данни за горите – те да 
бъдат обвързани в географската ин-
формационна система, в която вся-
ка информация е обектно привър-
зана и може да бъде достъпна през 
различни електронни устройства – 
компютър, лаптоп, таблет, мобилен 
телефон. Да се търси непрекъснато 
усъвършенстване на единната ин-
формационна система и улесняване 
на достъпа до информация на граж-
даните за дейността на централното 
горско ведомство и осъществяваните 
от него дейности чрез уеб-базирани 
системи и приложения. Да се оси-
гури обвързаност на дейностите в 
горските територии с географските 
информационни системи, проверка 
в реално време на постъпили сигна-
ли. Да се търси развитие и подобря-
ване на системата на горско плани-
ране, независимо от собствеността, 
и включване на заинтересованите 
страни във формулирането и осъ-
ществяването на горската политика. 
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за опазване на почвата, климата и 
инфраструктурата. Тези въпроси са 
в неразделна връзка с дърводобивна-
та, дървообработващата, мебелната, 
целулозно-хартиената промишле-
ност – индустрия, която осигурява 
над 6.5 % от БВП, заетост и препи-
тание на над 100 000 семейства, а 
от продуктите, чийто източник са 
горите, зависят над 1 млн. души. 
Със създаването на самостоятелно 
горско ведомство ще се гарантира 
безпристрастност, обективност и ре-
ално разделение на административ-
ната от стопанската дейност в горите. 

Инж. Здравко БАКАЛОВ – 
директор на Южноцентрал-
ното държавно предприятие 

– Смолян

българското общество трябва да е 
готово за тях, независимо че вре-
менно цената ще бъде висока. Тър-
говията с дървесина трябва да се 
изнесе от гората и да се извършва 
единствено от складове (временни 
и постоянни) – колкото по-близо 
до крайния получател, толкова по-
добре. От промени се нуждаят и 
частите, свързани с ползването на 
екосистемните услуги от горите, пра-
вото на ползване за различни цели 
– лов, туризъм, рекреация, води и 
т.н. Не е решен въпросът и с явната 
несправедливост при разпоредител-
ните сделки от последните 20 годи-
ни, за които са ползвани норматив-
но определени цени, а не пазарни. 
Някои от най-ценните имоти на 
държавата са изтъргувани на нис- 
ки цени и това доведе до загуби за 
стотици милиони левове. По нов на-
чин трябва да бъде уреден и въпро-
сът с достъпа до горите.  

2.Държавните гори са най-голя-
мата държавна собственост и 

е логично тя да се управлява от са-
мостоятелно ведомство. При това тук 
отчитам стойността на материалните 
блага, без да оценявам нематериал-
ните ползи. Отделно смятам, че е 
добре на локално ниво цялата дър-
жавна собственост да има стопанин, 
който да се грижи за нея. Тази линия 
на мислене би ни довела до едно ве-
домство, отговорно за стопанисва-
нето на държавните горски имоти, 
защитени територии за опазване на 
природата и културата, водни обекти 
и малкото останали държавни земе-
делски имоти. Гражданите трябва да 
виждат служителите на държавата на 
място и да имат към кого да се обър-
нат пряко, а не – пишейки писма до 
структури на десетки и стотици кило-
метри. Държавата трябва да е добър 
стопанин на собствеността, която сме 
ú предоставили да управлява от наше 
име. Едно министерство на природ-
ното наследство и държавните имо-
ти би било добро решение. Чисто 
функционално то ще е отговорно за 
държавната политика в областта на 
горите и за стопанисването на всички 
държавни неурбанизирани имоти. В 
структурно отношение не може да се 
избяга от трите нива – национално, 
регионално и локално, като форми-
рането на политиката се извършва на 
национално ниво, разпореждането с 
приращенията върху имотите и ко-
ординацията – на регионално, стопа-
нисването, опазването и контролът 
– на локално ниво.

1.Нужни са промени в Закона 
за горите и подзаконовите 

нормативни документи в частите, 
отнасящи се до: 

 Контрола в горските тери-
тории. Създаване на условия за 
пряк контрол в горскостопанската 
единица (ДГС/ДЛС) чрез минимум 
две щатни бройки за лесовъди на 
държавна издръжка, които отгова-
рят за ползването, стопанисването и 
контрола на дейностите, независи-
мо от собствеността върху горските 
територии. 

 Фонд „Инвестиции в горите“. 
Премахване на Фонда, който сега 
акумулира средства, които се от-
читат като разход за стопанската 
дейност на държавните предприя-
тия. Ползването на тези средства е 
ограничено в конкретни дейности, 
които не позволяват инвестиции в 
модерното горско стопанство.

 Прилагане на лесовъдски ме-
роприятия. Наложително е пре-
разглеждане на лесовъдските систе-
ми и интензивността на ползване на 
дървесина от горските територии. 

 Дейности в горските терито-
рии. Необходимо е профилиране на 
фирмите, извършващи дейности в 

горските територии, и обособява-
не на чисто дърводобивни фирми, 
гарантиращи цялата горска произ-
водствена верига и ползващи кре-
дити и гаранции за оборудване и 
предоставяне на техника, бонусна 
система при добри резултати. 

 Продажба на дървесина от дър-
жавни гори. Прилагане на гъвкава 
и пазарно обоснована ценова по-
литика, съобразена с тенденция за 
продажба от формирани централни 
складове на действителни количе-
ства дървесина.

 Опазване на горските тери-
тории. Необходимо е създаване на 
структура или орган на национално 
ниво (може и свързан с органите на 
МВР) за контрол върху всички гор-
ски територии.

2.Независимо какъв ще бъде 
статутът на ИАГ, считам за 

необходимо да се обособи:
 Структура на държавните гори 

– създаване на две държавни пред-
приятия на лесовъдски принцип 
за държавните горски територии – 
едното за стопанисване и управле-
ние на иглолистните гори, а другото 
– на широколистните гори. 

 Структура на недържавните 
гори – създаване на условия за 
окрупняване на собствеността на 
доброволен принцип по модела на 
горските потребителски коопера-
ции и дружества съгласно Закона 
за кооперациите.

Инж. Тома БЕЛЕВ –  
председател на Асоциацията 

на парковете в България

1.Промените трябва да отчитат 
интересите на всички – граж-

даните, държавните предприятия, 
дърводобивните фирми, дърво- 
преработвателите, и да са по-лесно 
приложими. Тази част от Закона е 
най-променяната и явно още една 
малка промяна няма да доведе до 
значимо подобрение. Тук са не-
обходими кардинални решения и 


