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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ГОРИБЪЛГАРСКИТЕ ГОРИ

1960г. 1970г. 1980г. 1990г. 2000г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

Обща площ ха 3 635 093 3 603 933 3 743 123 3 772 493 3 914 355 4 138 147 4 148 114 4 163 415 4 180 121

Залесена площ ха 3 189 741 3 066 594 3 199 936 3 236 758 3 375 117 3 737 542 3 774 778 3 795 338 3 811 126
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Табл. 1. Горски площи в България в периода 1960 -
2013 г.

Обща площ ха Залесена площ ха
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6-те предприятия управляват над 2,9 милиона ха горски 
територии, които са държавна собственост и представляват 
69,5% от общата горска площ към 2014 г.

Предприятията изпълняват дейностите, заложени в 10-
годишните горскостопански планове на техните териториални 
поделения – държавните горски и ловни стопанства.

Всеки от тези планове е приет след обществено обсъждане.

На територията на страната са 
създадени през 2011 г. със Закона за 
горите 6 държавни горски 
предприятия.



41,2 млн. лв. са инвестирани от държавните 
предприятия, от момента на създаването им (средата 
на 2011 г.) до края на 2014 г. за осъществяване на 
залесителни мероприятия в страната.

51 хиляди декара са залесените гори.

3,3 млн. лева  са вложени за подпомагане на естественото 
възобновяване на 105 521 декара гори  и са проведени отгледни 
сечи без материален добив от тези територии.  

6 млн. лева са вложени за дейности по защита на горските 
територии от пожари, болести, вредители и други повреди.

3,3 млн. лева са вложени за подпомагане на естественото 
възобновяване на 105 521 декара гори и са проведени отгледни 
сечи без материален добив от тези територии.  

6 млн. лева са вложени за дейности по защита на горските 
територии от пожари, болести, вредители и други повреди.



Действащият Закон за горите насърчава природосъобразното 
стопанисване на горските територии и  дава предимство на 
естественото възобновяване. Отглеждането на горите и максималното 
оползотворяване на естествения им възобновителен потенциал са в 
основата на провежданите лесовъдски дейности по стопанисването им.

През последните години има ясно изразена тенденция за увеличаване 
размера на проведените възобновителни сечи с осигурено 
естествено възобновяване, като през 2013 г. те достигнаха 98% от 
общата площ на възобновителните сечи.

Забранено е провеждането на голи сечи във всички гори,  с 
изключение на тополовите, липовите, върбовите и нискостъблените гори, 
които се възобновяват чрез издънки. Голите сечи в тополовите гори са с 
последващо залесяване.

Горите са и основният природен ресурс, който поглъща въглеродни 
емисии. Доброто им здравословно състояние, постигано 
включително и чрез адекватно провеждане на сечите, гарантира 
ефективното им функциониране за усвояването на въглерод.



16 млн. лв. от целевия фонд “Инвестиции в горите”  на 
държавните предприятия, получени от продажба на дървесина,  са 
инвестирани в:

-  проекто-проучвателни дейности за строителство на 230 км 
нови

     пътища;
-  основен ремонт на 156 км съществуващи горски пътища;
-  строителство на 85 км нови горски пътища в горски територии;
-  строителство на 5 бр. транспортно-техническа инфраструктура;
-  залесяване на 6290 декара държавни горски територии.



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ГОРИБЪЛГАРСКИТЕ ГОРИ

1960г. 1970г. 1980г. 1990г. 2000г. 2010г.

Общ запас хил. куб. м 243 478 256 852 296 379 395 628 526 063 644 840
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Табл. 2. Общ горски запас на Българската гора в 
периода 1960-2010 г.

Общ запас хил. куб. м



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ГОРИБЪЛГАРСКИТЕ ГОРИ

1960
г.

1970
г.

1980
г.

1990
г.

2000
г.

2010
г.

Общ прираст хил. куб. м 6144 6594 7616 10 922 13 563 14 364
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Табл. 3. Общ горски прираст на Българската гора в 
периода 1960-2010 г.

Общ прираст хил. куб. м



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ГОРИБЪЛГАРСКИТЕ ГОРИ

1960г. 1970г. 1980г. 1990г. 2000г. 2010г.

Средна възраст години 37 37 38 42 49 53
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Табл. 4. Средна възраст на насажденията в 
българската гора в периода 1960-2010 г.

Средна възраст години



Горите са възобновим 
природен ресурс



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ГОРИБЪЛГАРСКИТЕ ГОРИ

1960г. 1970г. 1980г. 1990г. 2000г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.

Ползване по Лесоустройствен 
план хил. куб. м

6 678 6 918 6 536 6 398 6 812 8 176 6 663 6 824 7 024 7 024

Действително ползване хил. куб. 
м

8 568 7 141 5 907 4 681 4 630 6 726 6 205 6 841 6 796 6 204
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Табл. 5. Ползване на дървесина за периода 1960 - 2014 г. за 
територията на цялата страна

Ползване по Лесоустройствен план хил. куб. м Действително ползване хил. куб. м



ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ГОРИБЪЛГАРСКИТЕ ГОРИ

1960г
.

1970г
.

1980г
.

1990г
.

2000г
.

2010г
.

Действително 
ползване/запас % 3,52 2,78 1,99 1,18 0,88 1,04
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Табл.7. Действително ползване на горския ресурс 
спрямо горския запас (в %)

Действително ползване/запас %



1 2 3 4

По Лесоустройствен план 4 952 251 5 041 648 5 238 672 5 238 672

Действително ползване 4 657 289 4 876 971 4 824 824 4 599 132
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Табл. 8. Ползване на дървесина от държавните предприятия 
в периода 2011-2014 г. (в хил. куб.м.)

По Лесоустройствен план Действително ползване

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Действително 

ползване/планирано %
94 97 92 88
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Табл. 9. Действително ползване спрямо планираното 
ползване в държавните предприятия (в %)

Действително ползване/планирано %



По отношение на провежданите сечи в държавните гори, е 
необходимо да се подчертае, че те са в рамките на 
предвиденото средногодишно ползване на дървесина по 
горскостопански планове, като през последните няколко 
години най-високото им изпълнение е достигало 97% от 
планираното.

За изминалата 2014 г. ползването от държавните гори е 88% 
спрямо планираното средногодишно ползване.

Държавните предприятия са добили от държавните гори между 
4,6 и 4,9 милиона кубични метра дървесина, при план 5 – 5,2 
милиона кубични метра.



Мерки въведени от Министерство на земеделието и храните за 
ограничаване на незаконната сеч от 2014 г.

•Формиране на 173 мобилни екипа от 1 декември, в държавните горски предприятия, които 
извършват съвместни и самостоятелни проверки и контрол с наличните 400 горски инспектора на 
Изпълнителната агенция по горите;

•Споразумение с МВР за съвместна дейност при извършване на проверки, сключено на 9 януари 
2015 г;

•По етапно е стартирано въвеждане на електронна система за издаване, контрол и отчитане на 
движението на дървесина и дървени материали със срок за цялостен обхват есента на  2015;

•По етапно въвеждане на нов начин за маркиране на превозваната дървесина чрез пластмасови 
пластини със срок за държавните гори до края на м.март 2015;

•Осигурен е публичен достъп за издадените позволителни за сеч, както и за предвидените 
дейности по стопански планове от декември 2014;

•Въведено е изискване към ползвателите на дървесината и собствениците да информират 
кметовете за предстоящи и изпълнявани сечи в землищата на съответните населени места от 
октомври 2014;

•Забрана за провеждане на окончателни фази на краткосрочно-постепенни сечи на площ по-голяма 
от 2 ха с цел запазване постоянно поддържане на горска обстановка в горските територии в сила от 
октомври 2014. 



Първи резултати от проведените проверки на новите 
мобилни групи и инспекторите на ИАГ 

•Новите 173 мобилни екипа, сформираните на 1 декември 2014 г., към 
края на януари 2015 г., извършиха 18 833 проверки. Проверени са 1677 
обекта за добив на дървесина, 5626 превозни средства, 10 184 ловци и 
1364 физически лица. Съставени са 607 акта за установяване на 
административни нарушения. Задържани са 353 пространствени куб. 
метра дърва, 46 каруци и 20 моторни триона. 

•От горските инспектори към 16-те регионални дирекции по горите към 
ИАГ през 2014 г. са извършени общо 427 045 броя проверки. Съставени 
са 12 889 акта за установяване на административни нарушения. Общият 
размер на наложените глоби възлизат на 1 312 805,00 лв., а наложените 
имуществени санкции на юридически лица на стойност 60 350,00 лв.

Данни за 2011, 2012, 2013 и 2014 година 

Година Брой проверки Брой АУАН Отменени АУАН бр. Бр. АУАН в сила Присъди
2011 350000 14190 20 н.д. 33
2012 370000 18738 122 1589 75
2013 423414 16860 142 1066 83
2014 427045 12889 79 1225 68



Допълнитени мерки за устойчиво и многофункционално 
стопанисване на горите: 

1. Включване на нови над 103 хиляди ха държавни гори в категорията 
„защитни гори“ (по чл.5 от ЗГ) с постановление на Министерски съвет. 
Същите са разположени на силно наклонени терени, в малко лесисти 
водосбори, около водни течения, инфраструктурни съоръжения и населени 
места. Предлагаме на недържавните собственици, основно общините 
да въведат чрез общинските съвети подобни мерки. Срок за 
изпълнение – 15 февруари 2015 г.;

2. Предприемане на действия относно опазването на горските и полски 
пътища и недопускане на тяхното допълнително ерозиране. Издадена е 
заповед на министърът на земеделието и храните за забрана на ползването 
на държавните горски и полски пътища за извоз на дървесина, когато същите 
са преовлажнени, както и забрана за ползване на неспециализирана горска 
техника за навлизане в сечищата, с оглед опазване на подраста и почвената 
покривка и почвите. Напомняме на недържавните собственици, че са 
задължени да опазват пътната инфраструктура. Предлагаме им да 
следят и чрез  свои структури изпълнението на тези  разпоредби. 



Допълнителни мерки за устойчиво и 
многофункционално стопанисване на горите: 

3.С решение на Министъра на земеделието и храните са налагат промени в 
стопанските планове на държавните горски стопанства засягащи видовете и 
интензивността на сечите с цел адаптиране на управлението на горите към 
променящите се условия на средата, както следва: 

а)Определя се горна граница от 20% за всички видове 
възобновителни сечи и 30% за всички видове отгледни сечи. По този начин 
нарушенията върху горските екосистеми се минимизират и се изпълняват 
изискванията за природосъобразно ползване (имитиране на природни 
процеси); 

б)Всички краткосрочно-постепенни сечи се трансформират в 
дългосрочно постепенни с цел формиране на разновъзрастни гори. Това  
означава, че вместо едно насаждение да бъде отсечено за период от 10-15 
години, това ще се случва за период от 25 и повече години. 

Решенията ще се въведат в Наредбата за сечите в горите, с което 
ще стане задължително за всички собственици. Срок за изпълнение до края 
на месец март 2015 г.;

4.Извършване на промяна в Закона за ДДС, с която временно се въвежда 
ограничение (забрана) за възстановяване на данък добавена стойност на 
експортирания необработен (объл) дървен материал. (Тази промяна ще се 
инициира чрез решение на МС към НС в срок до м. май 2015). 





Допълнителни мерки за устойчиво и 
многофункционално стопанисване на горите: 

5. Ускоряване на дейностите за сертификация на държавните горски 
територии, от сегашните 25 % до 80 % в срок от една година. С това се 
гарантира независим външен контрол за качеството на дейностите в горите 
по обективни  принципи, и измерими критерии и индикатори. Успоредно от 
2016 година влиза задължението по Закона за горите за операторите в горите 
да бъдат сертифицирани. Препоръчваме на Общините и другите 
собственици на гори да разгледат възможностите за 
сертифициране на горите им, с което се дава международна гаранция, 
че получените от тях продукти са със законен произход добити по 
начин, който не е нарушил принципите за устойчиво управление. 

Този процес продължава и през 2015 г. и ще е сред приоритетите, 
определени от ръководството на МЗХ.

Над 58 на сто от българските гори попадат в зоните на екологичната мрежа 
„Натура 2000” и се стопанисват по специални режими за устойчиво 
управление приети от Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ.



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

СОФИЯ, 9 ФЕВРУАРИ 2015  г.

Благодариме за 
вниманието!
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