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ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА В ГОРСКОТО
СТОПАНСТВО И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ ПРЕЗ 2009 г.
ПРИОРИТЕТ 1
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА
ГОРСКИЯ СЕКТОР
Цел 1
Актуализиране на Национална Стратегия за устойчиво развитие на горския
сектор(2006 – 2015 г.) и Стратегически план за развитие на горския сектор (2007 –
2011 г.)
Действия:
1. Избор, конституиране и одобрение от Националния съвет по горите на Комисия(работна
група) от широк кръг заинтересовани страни
2. Оценяване на извършеното за изминалия период от създаването на Национална
Стратегия за устойчиво развитие на горския сектор(2006 – 2015 г.) и Стратегически план
за развитие на горския сектор (2007 – 2011 г.).
3. Актуализиране на горските стратегически документи
ПРИОРИТЕТ 2
ЗАВЪРШВАНЕ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ГОРСКИЯ СЕКТОР
Цел 1
Продължаване на процеса на актуализация на националното законодателство и
усъвършенстване на нормативната рамка за преструктуриране на сектора
Действия:
1. Завършване процеса на актуализиране на действащата нормативна уредба,
произтичащо от приемането на Постановление № 168 на Министерския съвет на Република
България от 23.07.2007 г. (Обн., ДВ, бр. 62 от 31.07.2007 г., в сила от 19.07.2007 г.) за
преобразуване на Национално управление по горите в Държавна агенция по горите, в т.ч
предприемане на действия пред Народното събрание за изменение Закона за горите в посока
отмяна на съществуващата към момента забрана за износ на необработен дървен материал към
трети страни и облекчаване на реда за придвижване на такъв материал от географската
територия на Република България към други държави – членки на Европейския съюз,
Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария.
2.
Подготовка и внасяне за разглеждане в Министерския съвет на Проект на ПМС за
изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча и
на Тарифа за таксите, които се събират от Държавната агенция по горите по Закона за лова и
опазване на дивеча.
3.
Актуализиране на подзаконовите нормативни актове, издадени от министъра на
земеделието и горите преди промените в Закона за горите и създаването на Държавна агенция
по горите и приемането на нови от председателя на ДАГ. Привеждане на действащите
нормативни актове в съответствие със законовата регламентация и с визията за развитие на
горския сектор.
4.
Актуализиране на българското законодателство в горския сектор чрез въвеждане
на разпоредбите на новоприети директиви на Европейския съюз в областта на горите и
своевременното им нотифициране пред Европейската комисия.
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Цел 2
Преструктуриране на горския сектор с оглед многофункционално и ефективно
стопанисване на горите, дивеча и рибата
Действия:
1. Привеждане на структурите на ДАГ в съответствие със Закона за администрацията,
Закона за държавния служител и Единния класификатор на длъжностите в
администрацията.
2. Оптимизиране броя и териториалния обхват на държавните предприятия в системата на
Държавната агенция по горите.
Цел 3
Подобряване организацията (работата) за подпомагане на недържавните собственици
на гори.
Действия:
1. Създаване и поддържане на ефективна мрежа за консултантска и методическа подкрепа
на недържавните собственици на гори
2. Подпомагане на недържавните собственици при кандидатстване с проекти и изпълнение
на мероприятията по горските мерки от Програмата за развитие на селските райони(20072013 г.)
3. Предоставяне безвъзмездно фиданки за залесяване, в случаите, определени със ЗГ и
ППЗГ.
4. Създаване на култури от бързорастящи видове върху земи на частни собственици и
общини по договор.
5. Производство и продажба на фиданки за залесяване на общини и частни собственици.
6. Задълбочаване процесите на сътрудничество на ДАГ с останалите собственици на гори,
браншовите организации и сдружения.
7. Подпомагане разпространението на информационни материали за устойчиво управление,
стопанисване и ползване на горите, и за уменията на собствениците, вкл. за опазване на
биологичното разнообразие и възобновяване на жизненото пространство.
Цел 4
Повишаване ролята на науката, обучението и квалификацията на кадрите и
собствениците на гори в прилагането на устойчиво стопанисване на горите
Действия
1. Осигуряване на финансирането за научни проучвания с цел адаптиране на горите и
тяхното стопанисване към климатичните промени и прилагането на устойчиви
лесовъдски практики.
2. Изготвяне и приемане на Концепция за развитието и статута на Опитните станции
(ОСБРГДВ-Свищов и ОСДГ-Бургас) и ННИС по ЛСББД-София.
3. Създаване на опитни култури за изпитване на растежа и устойчивостта на перспективни
видове, хибриди и клонове за залесяване, както от бързо растящи и бързо оборотни
дървесни видове за производство на дървесна биомаса, така и от сухоустойчиви и
устойчиви на болести и вредители дървесни видове.
4. Обучение на специалистите от РДГ и ДГС/ДЛС за повишаване на квалификацията им в
областта на устойчиво управление, възобновяване, стопанисване, многофункционално
ползване на горски ресурси и опазване на горите и биологичното разнообразие
5. Подпомагане осигуряването на професионална квалификация и образование на
собствениците на гори чрез всички възможни форми - семинари, курсове, мобилни
училища, курсове/ училища на открито, дистанционно обучение и др.п.
6. Подпомагане обучението /получаване и поддържане на квалификационните изисквания/
на работната сила за дейности в горите.
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ПРИОРИТЕТ 3
ПРИРОДОСЪОБРАЗНО, УСТОЙЧИВО И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ
РЕСУРСИ, ЛОВНАТА ФАУНА И ЗАЩИТЕНИТЕ ПРИРОДНИ ТЕРИТОРИИ
Цел 1
Възобновяване на горите и защита срещу ерозията.
Действия:
1. Планиране и осигуряване на необходимите финансови средства, чрез изготвяне на
проекти за кандидатстване за финансиране по ПРСР(2007-2013 г.) и по инвестиционната
програма на Национален фонд „Българска гора” за възстановителни мероприятия в
горите от ДФГ, пострадали от пожари и за извършване на залесителни мероприятия в
горите от ДФГ.
2. Редовно инвентаризиране на невъзобновените сечища, приоритетно възобновяване на
пожарищата, тополовите сечища и сечища около населени места и контрол по
залесяването им.
3. Изготвяне и приемане на изменения и допълнения на поднормативните документи в
областта на възобновяването на горите: Наредба №17 за залесяване и инвентаризация на
горските култури; Наредба №5 за производство и търговия на горските репродуктивни
материали; Наредба №7 за условията и реда за определянето на източниците от горската
семепроизводствена база, събирането и добива на репродуктивни материали,
предназначени за лесовъдски цели и тяхното окачествяване, включително и от внос.
4. Изготвяне и приемане на Концепция за развитие на държавните горски разсадници за
периода 2009-2013 г.
5. Актуализация на Националния списък на източниците от горската семепроизводствена
база и изпращането му на Европейската комисия.
6. Участие в Национална програма „Възобновяване и опазване на българската гора” на
МТСП за трудова заетост на безработни лица в дейности от горското стопанство.
7. Методични указания и подпомагане на ДГС/ДЛС при изготвяне на проекти за
кандидатстване за залесителни и възстановителни мероприятия по мерки „223” и „226”
на Програмата за развитие на селските райони(2007-2013 г.).
8. Подобряване състоянието на горската семепроизводствена база, чрез създаване на три
семепроизводствени градини от бяла акация и провеждане на отгледни грижи в
регистрираните източници на семепроизводство.
9. Приоритетно провеждане на предвидените противоерозионни залесявания и планираните
мероприятия в полезащитните горски пояси за подобряване на тяхното състояние.
Цел 2
Подобряване на устойчивостта и производителността на горите и тяхното
здравословно състояние, чрез прилагане на екологосъобразни лесовъдски системи
Действия:
1. Увеличаване на относителния дял на високостъблените гори, чрез прилагане на
лесовъдски системи, благоприятстващи естественото възобновяване, особено в
издънковите гори.
2. Провеждане на отгледни сечи без материален добив, подпомагане на естественото
възобновяване и постигане на естествено семенно възобновени гори на площ 120 хил.дка.
3. Приоритетно извеждане на сечи с предварително естествено възобновяване с цел
намаляване разходите за залесяване и съпътстващите го лесокултурни мероприятия.
Цел 3
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Ефективен контрол върху дейностите по стопанисване и ползване на горите,
независимо от тяхната собственост
Действия:
1. Прилагане на мерки за подобряване на дисциплината на ползване чрез оказване на
методическа помощ на РДГ, ЛЗС,ДГС и извършване на превантивен и последващ
контрол на дейностите по стопанисване, ползване и защита на горите.
2. Усъвършенстване на подзаконовата уредба при маркиране на лесосечния фонд.
Цел 4
Подобряване на устойчивостта и здравословното състояние на горите
Действия:
1. Лесопатологичен мониторинг на вредителите и болестите в горите и изработване на
достоверна прогноза за развитието на градациите и епифитотиите.
2. Усъвършенстване на информационната система за сигнализация и лесопатологичен
мониторинг с оглед на съвременните европейски стандарти.
3. Контрол на градациите на икономически значимите вредители в горите чрез редовно
провеждане на лесозащитни мероприятия с използване на биологични методи и
безвредни средства за борба.
4. Своевременно лимитиране на популациите на насекомните вредители и недопускане на
икономически загуби.
Цел 5

Подобряване на лесоустройствените дейности и отчета на горския фонд
Действия:
1. Предоставяне на слой „Лесо” на Общинските служби по Земеделие във връзка с неговата
актуализация в картата на възстановената собственост(КВС)
2. Установяване и отразяване на съществуващите различия между КВС и картата от
лесоустройствените проекти , посредством сравняване на двата цифрови модела и
ортофотокартата на съответните землища на населените места.
3. Активизиране на действията на ДАГ за защита интересите на държавата при определяне
на земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
4. Провеждане на процедури за включване в горския фонд по § 71 и §72 от Преходни и
заключителни разпоредби на ЗИД на ЗГ
Цел 6

Опазване и поддържане на биологичното разнообразие в горите и подобряване на
управлението на системата от защитени територии в ДГФ.
Действия:
1. Изготвяне и приемане на планове за управление на природни паркове
„Българка”,“Шуменска плато“ и “Врачански Балкан”.
2. Разработване и утвърждаване на режими за управление на горите в НАТУРА 2000 на
основните типове горски местообитания.
3. Разширяване обхвата на сертифицираните гори.
4. Разработка на индикатори свързани с „Цели за биоразнообразието – 2010”
Цел 7
Опазване, съхраняване и увеличаване на дивечовите запаси и подобряване на
тяхното състояние
Действия:
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1. Оптимизиране на инвестициите за запазване на генетичния фонд и увеличаване
популациите от основните видове дивеч в ловностопанските райони на ДЛС
2. Регулиране числеността на хищниците
3. Оптимизиране на половата и възрастова структура на запасите от основните видове
дивеч в ловностопанските райони на ДЛС
4. Подобряване на екстериорните и трофейни качества на дивеча чрез добра селекция,
разселване, аклиматизация и реаклиматизация на дивеча, превенция и грижи за
здравословното състояние и недопускане на епизоотии.
5. Намиране на обществена подкрепа в неправителствените организации с цел опазване на
дивеча.
ПРИОРИТЕТ 4
РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ-ЖИЗНЕНО И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО ГОРСКО И
ЛОВНО СТОПАНСТВО В УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСОВА КРИЗА
Цел 1
Приемане на Антикризисна Програма с мерки за намаляване влиянието на
финансовата криза върху Държавния горски сектор през 2009 година
Действия:
1. Разработване на антикризисни програми на регионално ниво(всички РДГ) и на
национално ниво за ДАГ, които да съдържат комплекс от финансови, икономически,
нормативни и организационни мерки за намаляване влиянието на кризата.
Цел 2
Осигуряване на устойчиво, природосъобразно ползване на горските ресурси и
увеличаване приходите в горския сектор.
Действия:
1. Оптимизиране на нормативната и поднормативната уредба свързана с ползването на
дървесина, с оглед премахване на всички ограничаващи мерки възпрепятстващи или
забавящи добива и реализацията на дървесина, дървесни и недървесни горски продукти и
услуги.
2. Повишаване на оперативността при вземането на решения свързани със промяната на
минималните цени за продажба на дървесина, промяна на ПМС №202 и други
нормативни и поднормативни документи, като се осигури навременна реакция на
промените в пазара на дървесина и недървесни горски продукти и услуги.
3. Разработване на механизъм и указания даващи възможност за бърза преоценка на
Комплектования лесосечен фонд(КЛФ) и извършване на оперативни корекции с цел поголяма гъвкавост и реакция при пазарно търсене на определени сортименти, да се
задействат за добив насаждения с преобладание на такива сортименти.
4. Усъвършенстване на системата за маркетинг и информационно осигуряване на пазара за
горски ресурси в т.ч. разширяване обхвата и достъпа до информационната система на
ДАГ.
5. Създаване на раздел в информационната система на ДАГ, който да дава информация за
предлаганите количества дървесина от поделенията на ДАГ, както и информация за
търсенето на дървесина от клиенти, които да могат да представят оферти директно в този
раздел на system.dag.
6. Търсене на допълнителни източници на приходи, свързани с ползването на недървесни
горски продукти и услуги, в т.ч. предлагането на туристически и други съпътстващи
услуги, възможности за отдаване на недвижима или движима собственост под наем или
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аренда, дългосрочно отстъпено право на строеж в ДГФ, както и от депониране на
строителни и битови отпадъци в ДГФ.
7. Осигуряване на необходимите финансови средства за инвестиции в проектиране, строеж,
ремонт и поддръжка на горска пътна мрежа, чрез кандидатстване по инвестиционната
програма на Национален фонд „Българска гора” за реализация на инфраструктурни
проекти в горите от ДФГ.
8. Насърчаване на дейностите и осигуряване на необходимата информация при
разработването на проекти за производство на енергия от дървесна биомаса
Цел 3
Ефективно и целесъобразно разходване на средствата в системата на ДАГ при
завишен контрол от страна на ДАГ и на РДГ.
Действия:
1. Ограничаване на разходите за текущата издръжка на РДГ, специализираните
териториални звена, ДГС и ДЛС в условията на финансова криза.
2. Прецизиране на длъжностните щатни разписания – брой на административно
управленческия персонал по регионални и местни структури(РДГ,ДГС/ДЛС) и
предприемане на организационни мерки, в т.ч излизане в отпуск на служители и
работници от местните и специализирани структури и звена на ДАГ(ДГС, ДЛС и др.)
през неинтензивните периоди за работа(зимните месеци).
Цел 4
Развитие на ефективно и конкурентноспособно ловно стопанство
Действия:
1. Създаване на нормативна база за въвеждане на публично-частното партньорство в
областта на ловното стопанство
2. Приемане на програма за разселване на дивеч произведен в ферми.
3. Подобряване работата с НЛРС-СЛРБ и НПО, относно стопанисването и опазването на
дивеча
Цел 5
Популяризиране на българската гора и природа на международния туристически
пазар като атрактивна дестинация за екотуризъм.
Действия:
1. Оценка на потенциалните възможности за развитие на екотуризъм и идентифициране на
потенциални партньори.
2. Разработване на финансови схеми за развитие на екотуризъм с участие на държавната
горска администрация, вкл. публично частни партньорства.
3. Изграждане и поддържане на специализирана инфраструктура, която да обслужва
екотуризма.
4. Създаване на стандарт за информационна система на терен за нуждите на екотуризма.
5. Участие в подходящи форуми, където се показват и рекламират възможностите за
екотуризъм.
ПРИОРИТЕТ 5
РАЗВИТИЕ НА ПРЕВАНТИВНИТЕ МЕРКИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА
ЕФЕКТИВНО ОПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ГОРА И ДИВЕЧ
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Цел 1
Задържане броя на нарушенията в районите с ниска концентрация и ограничаване
на посегателствата срещу горите в районите с високо локално ниво на незаконни
действия.
Действия:
1. Сформиране на още две специализирани звена за контрол.
2. Периодичен анализ на обстановката в регионите с концентрация на нарушенията и
действия по тяхното ограничаване.
3. Структуриране на ловната стража.
4. Подобряване на координацията в работата на горската и ловната стража.
5. Разработване на целеви програми, насочени към завишаване на контрола при ползването
на дивеча.
Цел 2
Повишаване на ефективността от контролната дейност.
Действия:
1. Подобряване на мотивацията на служителите, ангажирани пряко с охрана и контрол.
2. Подобряване на ресурсната обезпеченост, в т.ч. на транспортна и комуникационна
техника и други технически средства.
3. Поддържане и развитие на информационните системи, осигуряващи и подпомагащи
охраната и контрола.
4. Повишаване на квалификацията на служителите, отговорни за охраната и контрола.
5. Задълбочаване на взаимодействието с другите органи на държавната и местна власт,
неправителствените организации и гражданите, при предотвратяването и разкриването на
нарушения.
Цел 3
Опазване и създаване на предпоставки за предотвратяване възникването на пожари
в горите.
Действия:
1. Осигуряване на условия за изпълнение на предвидените противопожарни мероприятия
в горите, в т.ч и чрез изготвяне на проекти за кандидатстване за безвъзмездна
финансова помощ по мярка 226 от ПРСР(2007-2013 г.) за въвеждане на превантивни
дейности.
2. Създаване на система за ранно откриване и оповестяване на възникнали горски пожари.
3. Разработване на програма за ангажиране на институциите и обществото в опазването на
горите от пожари и формиране на обществена нагласа за недопускането им.
4. Осигуряване на техническо оборудване и екипировка за структурите на ДАГ и
служителите по горите, необходими за откриване и потушаване на горски пожари.
ПРИОРИТЕТ 6
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ,КОНТРОЛНАТА,
КОМУНИКАЦИОННАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ. АДАПТИРАНЕ КЪМ
ИЗИСКВАНИЯТА, ПОРОДЕНИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Цел 1
Повишаване на административния капацитет
Действия:
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1. Оценка на нуждите за обучение на персонала и изготвяне на препоръки за подобряване на
административния капацитет на служителите в системата на Държавната агенция по
горите.
2. Повишаване на езиковата култура на служителите в Държавната агенция по горите,
нейните регионални и местни структури и специализирани териториални звена.
3. Продължаване обучението на специалистите от РДГ и ДГС/ДЛС относно прилагането на
механизмите за финансиране от структурните фондове на ЕС и подготовката на проекти за
кандидатстване по международни, оперативни програми и по ПРСР(2007-2013 г.).
4. Създаване на електронна информационна система „банка кадри” на човешките ресурси в
горския сектор, в която да бъдат включени освен действащите служители в системата и
студентите от Лесотехническия университет като потенциални кадри.
5. Повишаване на капацитета и подобряване на квалификацията на служителите в
структурите на ДАГ в областта на устойчивото и многофунционално управление,
стопанисване и ползване на горите чрез курсове, национални, регионални и местни
тематични съвещания и семинари.
Цел 2
Усъвършенстване на комуникационните и информационни дейности за осигуряване
на прозрачност, по-добра отчетност и публичност на дейността на ДАГ
Действия:
1. Изпълнение на Проект „Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на
Държавната агенция по горите по Оперативна Програма „Административен капацитет”
2. Разработване на Комуникационна стратегия на ДАГ.
3. Създаване на единна информационна система на ДАГ.
4. Оптимизиране и допълване на интернет страницата на ДАГ за подобряване на достъпа до
информация и услуги на гражданите и бизнеса, както и за осигуряване на обратна връзка,
с цел повишаване на прозрачността и доверието в ДАГ.
5. Осигуряване, обработване и предоставяне на актуална, надеждна и навременна
информация за планираните и реализираните дейности от ДАГ, нейните структури и
специализирани териториални звена, насочено към повишаване на ефективността от
тяхната работа.
Цел 3
Осигуряване на условия за превенция на корупцията в държавния горски сектор
1. Усъвършенстване на контрола в работата на ДАГ, неговите регионални и местни
структури и специализирани териториални звена
2. Насочване на одитната дейност към високорисковите структури и специализирани
териториални звена, с цел осигуряване на ефективното им управление.
3. Анализ и проверка на изразходваните бюджетни средства в одитируемите единици.
4. Анализ и оценка на дейностите на преминалите от бюджетно финансиране, към
стопанска самостоятелност, структурни звена в системата на ДАГ.
5. Обективна и независима оценка, относно надеждността и всеобхватността на
финансовата и оперативна информация, ефективността, ефикасността и икономичността
на операциите и изпълнението на договорите.
6. Организиране на обучения и семинари в областта на осъществяване на одити и на
контрол, с цел повишаване на административния капацитет в тази област, както и обмяна
на добри практики с други одитиращи структури и инспекторати, осъществяващи одити
и контролни функции.
7. Подобряване на превантивната работа със служители от структурите на ДАГ за
недопускане на нарушения, констатирани при проверките и осигуряване на гласност за
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броя и вида на констатираните нарушения и пропуски, както и за предприетите мерки за
тяхното предотвратяване и отстраняване.
Цел 4
Повишаване активността на ДАГ в Европейския и световен горско-политически
процеси
Действия:
1. Подкрепа за реализиране на Плана за действие на ЕС за горите.
2. Активно участие в Паневропейския процес за опазване на горите в Европа, форуми на
световните и европейски организации и процеси за горите.
3. Укрепване и задълбочаване на международното сътрудничество и обмяната на опит и
добри практики, особено със страните членки на ЕС.
Цел 5
Привличане на средства за инвестиции в устойчиво горско стопанство от
Европейски и международни фондове, програми и проекти
Действия:
1. Реализиране на проекти за горите, финансирани по Преходния финансов инструмент за
България, Оперативните програми на ЕС, международни проекти и програми.
2. Оптимизиране на инвестициите за горите и ефективно усвояване на бюджетните
средства.
3. Активно сътрудничество и участие в донорски програми.
4. Повишаване на квалификацията на администрацията на Държавната агенция по горите за
работа с международни проекти и програми.
Съгласувано:
Зам. председател:

лт/гп
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