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Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с 

околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на 
природните ресурси.  

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за изследователски практики и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. www.activecitizensfund.bg 

 

Анализ на Зелени закони относно опасността от изсичането на горите върху 
земеделски земи 

РЕЗЮМЕ: Казусът с опитите за облекчаване на процедурите за изсичането на гори върху земеделски земи 
произтича от желанието на едри арендатори и земевладелци да изсичат на голо тези големи по площ гори (често 
с възраст над 50 г.!) с цел получаване на евро-субсидии за пасища и/или бързи печалби от дърводобив. За целта 
последните имат интерес да получават разрешителни за сеч единствено по реда на Закона за опазване на 
земеделското имущество, който закон за разлика от Закона за горите не може да се прилага за гори с площ над 1 
дка, не включва никакви строги правила за сечта и не изисква процедури по ОВОС и оценка за съвместимост по 
реда на ЗООС и ЗБР в случаите на трайно обезлесяване. Спасението на близо 4 милиона декара гори върху 
земеделски земи зависи единствено от премахването на финансовите стимули за почистване на залесените 
пасища и от успешното приключване на затлачените през последните 10 години процедури в МЗХГ по 
прекатегоризирането на тези земи в горски територии по реда на Закона за горите. 

Как се стигна до обществения скандал? 

В началото на месец декември 2020 г. по 
сигнал на лесовъди гръмна публичен скандал 
по повод решението на Изпълнителна 
агенция по горите (ИАГ) да не се 
инвентаризират периодично горите върху 
земеделски земи, представляващи близо 10% 
от всички български гори (виж 
Самозалесилите се земеделски земи - златен 
шанс, но за кого - На фокус - БНР Новини 
(bnr.bg)). Решението бе оправдано с 

необходимостта собствениците на такива залесени земи да бъдат принудени да ги прехвърлят в горски територии, 
ако искат да получават безплатна държавна инвентаризация и да ги стопанисват като гори. Опасението на 
лесовъдите обаче бе, че с това решение държавата отстъпва от законовото си задължение да защитава тези гори, 
а липсата на актуални данни за състоянието им създава условия за безконтролното и безотчетно им изсичане. 



  
Всеобщото мнение сред лесовъдите бе, че решението на ИАГ е резултат от натиска на арендатори да получават 
евро-субсидии за поддържането на временно стопанисвани от общините ниви и пасища в добро земеделско 
състояние (т.е. без горскодървесна растителност), както и възможността за бързи печалби чрез изсичането на 
частни гори върху земеделски земи чрез полу-законни разрешения на кметовете по реда на Закона за опазване на 
селскостопанското имущество. Примери за такива сечи бяха дадени за района на Смолян и Чепеларе, където за 
една година в нарушение на Закона за горите е допуснато изсичането на десетки хиляди кубици иглолистни гори 
върху земеделски земи. 

Решението на ИАГ бе отменено след силен обществен отпор и след като БУЛПРОФОР, Съюза на лесовъдите в 
България и независими горски експерти излязоха с остри позиции (виж тук: http://bulgarian-
foresters.org/news/view/119.html), в които бе аргументирано, че решението е противозаконно и 
контрапродуктивно. Оповестени бяха данни на експерти, показващи колко голям дял заемат горите върху 
земеделски земи спрямо общата залесена площ на много горски стопанства, както и значителния дял на 
насажденията на възраст над 50 г. в тях (виж справката по-долу). 

Какво е развитието на проблема с изсичането на горите върху земеделски земи? 

Положителното в случая е, че благодарение на възникналия скандал обществото научи за конфликта между 
горското стопанство и земеделието, създаващ заплаха за унищожението на значителни площи гори върху 
земеделски земи. Това бе шанс за внасяне на повече прозрачност и за приемането на нормативни промени, които 
да позволят въз основа на обективни критерии да се определя кои гори е целесъобразно да се почистват за 
опазването на ценни пасища и кои гори следва задължително да се запазят чрез съответните стимули за 
собствениците им.  

Към днешна дата са налице обаче единствено предложения за спорни поправки на ЗОСИ (виж §119) чрез 
изменение на Закона за аквакултурите и рибарството (виж 
https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2584/reports/ID/12345), а по-късно и чрез 
изменение на Закона за пчеларството (виж https://www.parliament.bg/bills/44/154-04-26.pdf). Предложенията им 
са свързани със значително облекчаване на законовите процедури за почистване на земеделски земи от горско-
дървесна растителност. Към момента ЗОСИ (в чл. 32, ал. 2 и 3 във вр. с чл. 3) дава право на общините да разрешават 
единствено отсичането на отделно стоящи дървета (до 5 дървета с разрешение на кмета и над 5 дървета с 
разрешение на началник на управление „Земеделие“), докато отсичането на гори и на отделни дървета в горите 
може да се разрешава единствено от специалистите с лесовъдско образование по реда на Закона за горите и при 
спазване на съответните процедури по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в частност Закона за опазване 
на околната среда (ЗООС). Сега със спорните  законопроекти се предлага всички кметове на общини да имат право 
да разрешават с един хвърчащ лист хартия по реда на ЗОСИ изсичането на голо на горите върху земеделски земи, 
без никаква отчетност, без контрол, без съответните лесовъдски правила на Закона за горите и без 
съгласувателните процедури по реда на ЗБР и ЗООС при обезлесяване и/или промяна на предназначението на 
съществуващи гори чрез изсичането им на голо. 

  



  
Какъв е мащабът на проблема с изсичането на горите върху земеделски земи?  

И по този въпрос се сблъскваме с липсата на прозрачност от страна на държавата. Според годишните отчети на ИАГ 
в периода 2007-2019 г. инвентаризираната залесена площ на България се увеличава ежегодно в резултат на 
самозалесяване средно с 16 000 ха, като към 2019 г. инвентаризираните гори в земеделски територии са общо 
115 000 ха (при площ от 73 000 ха към 2007 г.). Тази площ представлява около 3% от всички гори в България. Наша 
независима справка в данните от всички близо 170 горскостопански планове на държавните горски и ловни 
стопанства в България (налични тук: Лесоустройствени проекти (iag.bg)) показва обаче, че всички гори в територии 
„за нуждите на селското стопанство“ и гори в имоти с предназначение „земеделска земя“ са близо 380 000 ха, 
което е 3 пъти повече от посочената площ в отчетите на ИАГ! Близо 240 000 ха или 2/3 от всички гори върху 
земеделски земи са собственост на общините (в общини като Медковец, Кнежа, Никопол и Долна Митрополия 
тези гори са над 50% от наличните в района – табл. 2), 40 000 ха са държавните имоти, а останалите 100 000 ха са 
частни имоти. С най-голям дял са горите от бял бор (19%), цер (12%), благун (10%), акация (10%), келяв габър (8%), 
черен бор (7%) и бук (6%). Близо 1/3 от тези гори са с възраст над 50 г. 

 

  



  

  

От наличните лесоустройствени данни (табл. 1) се вижда, че горите в земеделски земи представляват значим 
ресурс както по отношение на наличните запаси, така и по отношение на защитни и специални функции. В 
примерни 11 стопанства, делът на горите върху земеделски земи спрямо всички залесените територии в тях варира 
между 2 и 25%, като площта на горите над 50 г. (т.е. гори с важно стопанско и екологично значение, изискващи 
интензивни лесовъдски грижи) варира между 5 и 65% от всички залесени земеделски земи. В 5 от стопанствата 
запасите на горите в земеделски земи надхвърлят 100 000 м3. В някои от стопанствата в земеделски земи попадат 
и значителни площи с вековни гори (напр. над 700 ха в ДГС Троян).  

Тъй като 2/3 от всички гори върху земеделски земи са собственост на общините, то кметовете имат интерес не да 
изискат прехвърлянето на тези гори в горски територии по реда на Закона за горите, а да издават разрешения за 
изсичането им с цел реализиране на бързи печалби от дърводобива и получаване на евро-субсидии за почистени 
пасища. Всичко това за няколко години ще доведе не само до изсичането на стотици хиляди декари гори, но и до 
наказателни процедури на Европейската комисия поради неспазване на европейските директиви за опазване на 
биоразнообразието и новите изискванията на ЕК за увеличаване на залесената площ в европейските държави. 

Табл. 1. Данни за площта на горите върху земеделски земи в 13 горски 
стопанства 
Горско стопанство Общо 

залесени 
територии 

Гори върху 
земеделски 

земи 

%  
 

Гори върху 
земеделски 

земи над 50 г. 

% от 
горите 
върху 
ЗЗ 

ДЛС Русалка-
Априлци 

11168 ха 2752 ха 25% 1368 ха  50% 

ДГС Кюстендил 37340 ха 7049 ха 19% 1081  15% 
ДГС Разлог 15600 ха 2491 ха 16% 816 ха  33% 
ДГС Троян 27975 ха 3808 ха 14% 2345 ха 62% 
ДГС Лесидрен 36175 ха 3416 ха 10% 1325 ха 39% 
ДГС Радомир 25283 ха 2027 ха 8% 771 ха  28% 
ДГС Ловеч 30236 ха 2457 ха 8% 883 ха 36% 
ДГС Земен 19900 ха 1484 ха 7% 242 ха 16% 
ДГС Черни Осъм 8645 ха 500 ха 6% 323 ха 65% 
ДГС Тетевен 46385 ха 2062 ха 5% 1077 ха 52% 
ДГС Невестино 25521 ха 845 ха 4% 226 ха 27% 
ДГС Пирдоп 48713 ха 2090 ха 4% 520 ха  25% 
ДГС Плевен 32493 ха 1073 ха 4% 94 ха 9% 



  
Табл. 2. Общини с дял от над 25% на горите върху земеделски земи спрямо залесената площ 

Община Област Обща площ, ха Залесена площ, ха Гори върху зем. земи, ха % 

Пловдив Пловдив 10 186,6 3,8 3,8 99,9% 

Медковец Монтана 19 138,2 597,8 596,7 99,8% 

Кнежа Плевен 31 800,0 1 189,4 760,0 63,9% 

Никопол Плевен 41 699,5 6 296,5 3 458,2 54,9% 

Вълчедръм Монтана 43 262,1 945,0 485,7 51,4% 

Долна Митрополия Плевен 67 484,4 3 968,7 2 011,9 50,7% 

Ново село Видин 10 792,0 348,3 171,9 49,3% 

Стамболийски Пловдив 6 157,0 81,0 37,1 45,8% 

Искър Плевен 24 399,6 1 603,6 723,2 45,1% 

Гулянци Плевен 45 787,1 4 297,7 1 803,2 42,0% 

Оряхово Враца 32 673,2 2 108,2 844,7 40,1% 

Якимово Монтана 22 154,7 788,9 308,2 39,1% 

Борован Враца 21 092,7 892,0 339,6 38,1% 

Долни Дъбник Плевен 30 623,6 2 203,3 775,2 35,2% 

Белене Плевен 28 497,1 3 556,2 1 222,6 34,4% 

Мизия Враца 20 945,8 788,5 267,7 34,0% 

Раковски Пловдив 26 396,7 650,3 214,4 33,0% 

Пордим Плевен 23 811,0 1 039,9 325,4 31,3% 

Козлодуй Враца 28 234,6 1 120,0 347,4 31,0% 

Ценово Русе 25 807,7 2 062,8 627,6 30,4% 

Раднево Стара Загора 54 480,9 1 982,5 602,8 30,4% 

Лом Монтана 30 631,3 1 691,4 509,6 30,1% 

Сливо поле Русе 25 477,7 1 811,1 507,9 28,0% 

Плевен Плевен 81 128,6 10 082,8 2 690,4 26,7% 

Хитрино Шумен 27 615,0 3 795,8 961,6 25,3% 

Априлци Ловеч 23 927,6 11 049,1 2 768,3 25,1% 

 



  
Защо е толкова важно горите върху земеделски земи да бъдат опазвани и природосъобразно стопанисвани?  

Опазването и правилното стопанисване на горите върху земеделски земи е залегнало като основен принцип в чл. 
2 от Закона за горите (2011 г.), тъй като лесовъдският опит показва, че да създадеш гора, особено върху вече 
неплодородни или ерозирали земи, е изключително трудно, а самото и стопанисване (вкл. изсичане на голо) 
следва да е подчинено на правилата в закона, за да се избегнат незаконни действия, увреждане на околната среда 
или на съседните насаждения и имоти. Освен това, днес все повече се оценява и огромното значение на горите за 
справяне с климатичните промени и опазването на водите, въздуха, почвата и биоразнообразието. Не случайно, 
увеличаването дела на защитените гори и възстановяването и увеличаването на залесените площи са сред 
основните приоритети в Европейския зелен пакт (т.нар. Зелена сделка, виж тук: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN), за които вече се заделят и значителни финансови 
ресурси. Друг аргумент е предупреждението на учените от цял свят, че климатичните промени ще причиняват все 
по-мащабни щети в горите в резултат на пожари, бури, суша и болести, и само с интензивни лесовъдски грижи и 
превантивни мерки можем да намалим щетите до минимум. А природата не прави разлика между гори в горски 
територии и в земеделски земи, като щетите в едни насаждения лесно предизвикват повреди в съседните 
насаждения, вкл. когато са върху земеделски земи. 

Ето защо, всяко решение да бъде унищожена вече създадена гора с цел печалба от евро-субсидии или дърводобив 
трябва да е много силно аргументирано, както и обезлесяването да бъде подложено на оценка за въздействието 
върху околната среда и защитените зони от Натура 2000. 

 
Какво се случва реално с горите върху земеделски земи през последните години? 

Законът за горите (виж §4, ал. 5 ПЗР към ЗИД на ЗГ; §49ПЗР към ЗИД на ЗГ, §17 ПЗР към ЗИД на ЗОЗЗ, чл. 81-86 от ЗГ) 
определя ред и вменява задължение на държавата да прехвърля в горски територии всички залесени земеделски 
земи, освен при изричен отказ на собствениците им, което да позволи опазването и природосъобразното им 
стопанисване по реда на този закон (заб. Съгласно указания на ИАГ от 2012. г., както и според чл.2 от ЗГ и §9 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се изисква всички гори върху земеделски земи с площ 
над 1 дка да се стопанисват по реда на ЗГ).  

Справка по ЗДОИ от ИАГ до Зелени закони показва, че през последните 8 години в горски територии са 
прекатегоризирани едва 33 000 хектара земеделски земи (от които 21 000 ха през 2020 г.), т.е. едва 1/10 от общата 
им площ в България. Когато собственикът декларира писмено пред ИАГ, че желае да ползва имота си като 
земеделска територия, същият е длъжен в срок до три години от подаване на декларацията да почисти имота си 
от горскодървесна растителност (чл. 83, ал. 5 и чл. 84, ал. 6 от ЗГ). В законът обаче не е разписан ясен ред, по който 
да се извършва това почистване, не е разписано и ясно изискване за прилагане на оценки за въздействието върху 
околната среда по реда на ЗООС и ЗБР с оглед извършването на голи сеч на горски екосистеми. Поради това, както 
показват и справки по ЗДОИ на издадените разрешителни по чл. 32 от ЗОСИ в общините Самоков, Смолян и 
Чепеларе, в близо 75% от случаите кметовете разрешават изсичането на гори с площ над 1 дка по реда на чл. 32, 
ал.3 от ЗОСИ, въпреки че този закон (виж чл. 3 от ЗОСИ) и тази разпоредба се отнася единствено за „намиращи се 
извън горските територии отделни (т.е. самостоятелно стоящи) дървета“. Така на практика с разрешенията по чл. 
32, ал. 3 от ЗОСИ се заобикаля изискването всяко изсичане на гори, вкл. върху земеделски земи, да се извършва 
единствено по реда на Закона за горите (виж чл. 2) и след прилагане на оценките за въздействие върху околната 
среда и Натура 2000 по ЗООС и ЗБР. Тази незаконна практика на общините, която народните представители се 
опитват да узаконят сега, подклажда и спекулативния интерес на дърводобивните фирми и собствениците на 
такива гори да ги изсичат на голо с оглед значително по-големите печалби, които се генерират при голата сеч 



  
спрямо природосъобразните видове сечи по реда на Закона за горите. От справките става ясно, че голяма част от 
изсечените гори с разрешение на кметовете са дъбови, борови и смърчови гори с възраст над 40-50 г.  

Но най-същественият проблем е, че с незаконното изсичане на гори върху земеделски земи по реда на ЗОСИ с 
цел получаването на евро-субсидии за поддържане на земеделски земи (основно стопанисвани от общините 
залесени пасища) се обезсмисля цялата политика на ЕС и МЗХГ за субсидирането на нови залесявания, тъй като 
с едната ръка даваме пари (за) да се изсичат гори, а с другата ръка даваме пари да се залесяват нови гори, без 
да има гаранции, че няма да е в полза на един и същ земеделски собственик.  

Пример за прилагането на чл. 32, ал. 3 от ЗОСИ в имот с кад. №47264.76.8 с площ 2.7 дка, попадащ в 
горски подотдел 1549 „в“ по ГСП на ДГС Самоков (55 годишна смърчова гора). 
 

Фиг. 1. Извадка от горския кадастър със сателитна снимка от 2018 г. 
 
 

Фиг. 2. Извадка от горския кадастър със сателитна снимка от 2020 г. 
 

 

 



  
Необходими мерки за опазване и правилно стопанисване на горите върху земеделски земи: 

На първо място, държавата трябва да премахне изискванията за почистване на дървета и храсти от пасищата за 
получаване на субсидии за управление на пасищата. Дърветата и храстите също са източник на храна за 
пашуващите животни, а тази субсидия с изискване за пълно почистване на дървета и храсти е основния мотив за 
изсичане на самозалесилите се гори. В същото време, не трябва да се допускат и субсидии за изкуствено 
залесяване на пасища с цел прихващане на въглеродни емисии. 

На второ място, държавата трябва да има ясна политика в кои случаи и при какви условия земеделците да имат 
право да почистват земеделските земи, вкл. чрез изсичане на горскодървесна растителност (напр. до 20 годишна 
възраст), и при кои случаи и при какви условия да се стимулира (вкл. чрез финансови механизми) опазването на 
горите върху земеделски земи, което неминуемо ще доведе до прекатегоризирането им в горски територии. 
Крайно неприемливо е да се дават субсидии, стимулиращи изсичането и изкореняването на гори, с оглед 
възможността им да улавят въглероден диоксид и предвид ангажимента на България за смекчаване на 
климатичните промени. 

На трето място, в Закона за горите може допълнително да се уточни реда, по който се преценява 
целесъобразността и правилата за почистване на земеделски земи чрез голи сечи на горскодървесна растителност 
при желание на собствениците им да ги ползват като такива, както и условията за съгласуването по реда на ЗООС 
и ЗБР на тези сечи, доколкото същите представляват на практика трайно обезлесяване и промяна на 
предназначението на земята.  

Най-спешно обаче е държавата в лицето на МЗХГ да провери и предостави пълна и коректна информация за всички 
гори върху земеделски земи (като площ, тенденции, процедури), както и за мащабите на тяхното изсичане и 
почистване с разрешителни от кметовете и общините.  

Най-добрата защита на горите върху земеделски земи е прекатегоризирането им в горски територии чрез 
процедурите по приемане на Общите устройствени планове от общините по реда на ЗУТ, в които всички гори върху 
земеделски земи следва да се впишат като „горски територии“, каквото е фактическото им състояние. Същата 
процедура следва да се извърши и при изготвянето на Областните планове за развитие на горските територии по 
реда на Закона за горите. В останалите случаи, МЗХГ трябва да приложи разпоредбите на Закона за горите по 
отношение прекатегоризирането на горите върху земеделски земи в горски територии, включително чрез 
отстраняване на нарушения като например вписването на държавни земеделски земи с устроени гори като 
„общински пасища“ (т.нар. временно стопанисвани от общините земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ). 

 

 

 

 

Проектът “Граждани и експерти за прилагане на зелените закони„ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и 
Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез повишаване на ангажираността на гражданите с 

околната среда и участието им при формулирането на политики да постигнем балансирано развитие и устойчиво използване на 
природните ресурси.  

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение за изследователски практики и 
при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. www.activecitizensfund.bg 


