
До 

ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА 46 НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

"ИМА ТАКЪВ НАРОД" 

ГЕРБ-СДС 

"БСП ЗА БЪЛГАРИЯ" 

"ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ" 

"ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" 

"ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!" 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

Обръщаме се към всеки един народен представител от името на Коалицията „За да остане 

природа“ и граждански групи „Зеленият отбор на България“,  „Да запазим горите“, „Да 

запазим Корал“ и Фондация „Гората.бг“ с призив да подкрепите опазването на първичните и 

стари гори на България.  

Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030г.  изисква страните членки да 

опазят всички първични и стари гори и поставя обща цел за защита на най -малко 30% от 

територията на ЕС при ефективен режим на опазване, от които 10% следва да бъдат 

поставени под строга защита. Проектът за Новата стратегия за горите на ЕС за 2030 г., 

комуникиран от ЕК, изисква държавите -членки спешно да се ангажират със завършването на 

картирането и мониторинга на тези гори и да предотвратят влошаването на състоянието им, 

докато не започне да се прилага защитен режим. 

В приложение към настоящото писмо предлагаме проект за решение на Народното 

събрание, което да даде възможност на изпълнителната власт да предприеме необходимите 

стъпки за промяна на законодателството и за картиране на първичните гори, без да 

рискуваме в следващите две години да загубим част от тях в резултат на стопански сечи. 

Специално внимание е обърнато и на необходимостта от действия на изпълнителната власт в 

трите природни парка Странджа, Сините камъни и Българка, опазващи най-значима част от 

вековните и първични гори на Странджа и Стара планина, част от които бяха изсечени през 

последните години заради липсата на планове за управление.  

С настоящото писмо разчитаме на личното отношение и воля на всеки от Вас, защото 

българската природа и вековните гори на България нямат политически цвят и тяхното 

опазване за идните поколения е отговорност на всеки гражданин. 

Всеки желаещ народен представител може да подпише на 4 август (сряда) приложения 

проект за решение на НС при народния представител г-жа Зорница Стратиева  - 

дългогодишен доброволец на Коалиция „ За да остане природа в България“ (тел. 

0884073761) 

С уважение, 

За Коалиция „За да остане природа в България“  

Тома Белев – председател на УС на АПБ 

  



ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА XLVI-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

Г-ЖА ИВА МИТЕВА 

 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

На основание чл. 86, ал. 1 в Конституцията на Република България и чл. 88, ал. 1 от Правилника 

за организацията и дейността на Народното събрание внасяме проект на решение за 

мораториум върху сечите на вековни гори – държавна и общинска собственост. 

 

Моля, проектът за решение да бъде включен в дневния ред и поставен за разглеждане и 

гласуване, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 

 

Прилагаме:  

1. Проект на Решение за мораториум върху сечите във вековните гори – държавна и 

общинска собственост; 

2. Мотиви към проекта.  

 

 

 

 

Вносители:  

  



ПРОЕКТ:  

 

РЕШЕНИЕ ЗА МОРАТОРИУМ ВЪРХУ СЕЧИТЕ ВЪВ ВЕКОВНИТЕ ГОРИ – ДЪРЖАВНА И 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България 

РЕШИ: 

1. Забранява за срок до изготвяне и приемане на Планове за управление на съответните 

Защитени територии сечта в горите над 120 години - собственост на държавата и 

общините; 

2. Забранява се сечта в гори над 120 години - собственост на държавата и общините за 

срок до изпълнение на т. 5, но не повече от 2 години;  

3. Ограниченията по т.1 и 2 не важат за принудителни сечи в насаждения, при които 

повредите са над 30% от запаса; 

4. Задължаваме Министъра на околната среда и водите да предприеме дейности по 

изработване на плановете за управление на природните паркове Странджа, Българка 

и Сините камъни; 

5. В срок до 2 години от приемане на настоящото решение Министърът на земеделието 

храните и горите да инициира законодателни промени за опазване на първичните и 

стари гори и осъществи картирането им, независимо от вида на територията, в която 

се намират, както и предложи мерки за тяхното опазване за настоящите и бъдещите 

поколения. 

 

6. Решението влиза в сила в деня на обнародването му в Държавен вестник. 

 

Решението е прието от 46-то Народно Събрание на…………………..2021г и е подпечатано с 

официалния печат на Народното Събрание. 

 

Председател на НС: 

Ива Митева  

 

 

Вносители:  

 

 

  



МОТИВИ КЪМ РЕШЕНИЕ ЗА МОРАТОРИУМ ВЪРХУ СЕЧИТЕ ВЪВ ВЕКОВНИТЕ ГОРИ – ДЪРЖАВНА 

И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030г изисква страните членки да опазят 

всички първични и стари гори. За да се остави място на природата да процъфтява, стратегията на 

ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. поставя обща цел за защита на най -малко 30% от 

територията на ЕС при ефективен режим на опазване, от които 10% от земите в ЕС следва да 

бъдат поставени под строга защита. Горските екосистеми трябва да допринесат за тази цел. 

По-специално всички първични и старите гори ще трябва да бъдат строго защитени. Тяхното 

очаквано покритие е само около 3% от залесената земя на ЕС и обикновено са малки и 

фрагментирани петна. Първичните и старите гори не са само сред най-богатите гори в ЕС 

екосистеми, но те съхраняват значителни запаси от въглерод и също така премахват въглерода 

от атмосфера, като същевременно са от първостепенно значение за биологичното разнообразие 

и осигуряването на критично важни екосистемни услуги. 

Съществува необходимост да се картират първичните и старите гори и установи режима им на 

защита. За да се запази необезпокояваният характер на строго защитените гори е от съществено 

значение динамиката на горския цикъл в тези гори да се остави максимално на естествените 

процеси, ограничаващи човешките дейности, като същевременно се намерят синергии с 

устойчив екотуризъм и възможности за отдих. 

Комисията работи в сътрудничество с държавите-членки и заинтересованите страни, за да 

постигне съгласие до края на 2021 г. по обща дефиниция за първични и стари гори и строг 

защитен режим. Проектът за Новата стратегия за горите на ЕС за 2030 г., комуникиран от ЕК, 

изисква държавите-членки спешно да се ангажират със завършването на картирането и 

мониторинга на тези гори и да предотвратят влошаването на състоянието им, докато не започне 

да се прилага защитен режим. 

Чл. 55 на ЗЗТ изисква в срок от 3 години от обявяването на природните паркове за тях да се 

разработят планове за управление. Плановете за управление се възлагат от Министерство на 

околната среда и водите. Поради една или друга причина, към настоящия момент не са приети 

планове за управление на природните паркове Странджа (обявен 1995), Българка (обявен 2002) 

и Сините камъни (обявен 1980), което води до изсичане на най-старите им гори и загуба на 

значимо биологично разнообразие, свързано с тях. Много често тези гори се използват за добив 

на дървесина за огрев, част от която се изнася за съседни държави.  

Горите над 120 годишна възраст у нас са с обща площ 291 067 ха, или 7,5 % от площта на всички 

гори. Със сигурност не всички гори над 120 годишна възраст са първични. В общинските гори, 

заемащи площ от 441 824 ха, горите над 120 години са 38 785 ха или 8.8 %. В държавните гори, 

заемащи площ от 2 885 194 ха, горите над 120 години са 286 770 ха или 6,7 %.  

Горската статистика показва, че благодарение на грижите на лесовъдите средната възраст на 

горите и площта на горите над 120 години се увеличава през последните десетилетия. За 

съжаление, обаче, това увеличаване е свързано със загуба на последните първични гори на 

българската територия. Пред управлението на горското стопанство стои предизвикателството да 

картира всички първични гори и да им осигури адекватна защита, съгласно политиката на ЕС. 

Държавата е предприела вече стъпки за опазване на първичните и стари гори в НАТУРА 2000, 

което е добра основа за изпълнението на задачата за опазване на всички първични и стари гори. 

Предложеният мораториум цели да запазим първичните и стари гори, за да може да бъдат 

изпълнени политиките на ЕС, изискващи картирането и защитата им.  



Мораториумът цели и да задължи МОСВ да приложи ЗЗТ в частта му, касаеща плановете за 

управление на природните паркове. 

 

Вносители:  

 


