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1.Въведение 
Българските гори изпълняват икономически, екологични и социални функции, 

които са от особено значение за устойчивото развитие на страната. Те са ключов 

фактор за формирането и поддържането на жизнена среда, като към 31.12.2013 г. 

заемат 4,2 млн. ха или 37,5% от територията на България. Горите осигуряват и 

поддържат количеството и качеството на 85% от водния отток в страната или около 3,6 

млрд. куб. м ресурс от чиста питейна вода. В тях се съхраняват над 80% от защитените 

растителни видове в страната, над 60% от застрашените от изчезване животински 

видовe, осем от дванадесетте ландшафтни комплекса, определени от Националната 

стратегия за опазване на биологичното разнообразие. През последните двадесет години 

поглъщането на парникови газове от горските територии компенсира между 10,7%-
18,9% от общите емисии на парникови газове в България. 

Със Закона за горите (2011) се уреждат обществените отношения, свързани с 

опазването, стопанисването и ползването на горските територии в Република 

България, с цел гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на 

горските екосистеми. Повечето от целите на закона са насочени към 

многофункционалното горско планиране и стопанисване на горите, като - осигуряване 

на възможности за отдих на населението и подобряване на условията за рекреация; 

постигане на баланс между интересите на обществото и собствениците на горски 

територии; подпомагане и насърчаване на собствениците на поземлени имоти в горски 

територии, както и изпълнение на международни и европейски ангажименти за 

съхранение на горските местообитания. Законът определя функциите на горите, 

категориите на горските територии, както и основните принципи на горското 

планиране. Като по-важни, свързани с многофункционалното горско планиране, могат 

да се посочат - участие на обществото в процеса на планирането и отчитане интересите 

на собствениците, без да се накърняват интересите на обществото.  
Законът определя три нива на горско планиране и обхваща: 1. Национална 

стратегия за развитие на горския сектор и Стратегически план за развитие на горския 

сектор; 2. Областен план за развитие на горските територии; 3. Горскостопански 

планове и програми. Предвижда се в общинските планове за развитие съгласно Закона 

за регионалното развитие да се разработва раздел за развитието на горските територии, 

който е съобразен със съответния областен план за развитие на горските територии. 

Разделът за развитие на горските територии следва да се разработва въз основа на 

утвърдените горскостопански планове и програми и определя насоките за развитие на 

общината в областта на горското стопанство и свързаните с него дейности. 

Инвентаризацията на горските територии, областните планове за развитие на горските 

територии, ловностопанските планове, както и горскостопанските планове и програми 

се изготвят, актуализират и приемат при условия и по ред, определени с наредба на 

министъра на земеделието и храните.  
При досегашното лесоустройство се наблягаше на планирането и контрола на 

производството на дървесина. Според новия Закон за горите (2011) бъдещото 

горскостопанско планиране трябва да създаде основата за изпълнение на всички 

функции на гората. Затова е необходимо заедно с горскостопанското планиране да има 

и едно надстопанско планиране, включващо Многофункционалното горско планиране, 
което да изисква прилагането на Многофункционално стопанисване на горите (МСГ). 
Условията за успеха на процеса по внедряване на МСГ в България са мотивацията на 

държавната горска администрация да разработва планове и стратегии за устойчиво и 

многофункционално стопанисване на горите, нейната готовност да отвори горската 

система към обществото и заинтересованите страни и желанието й да се докосне до 

реалните проблеми и интереси, свързани с горите. 
Целта на този тип планиране е с подкрепата на местната общественост да се 

разработи стратегическа рамка, която да гарантира устойчивост в управлението на 
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горите за един по-дълъг период от време, като се постига равномерност при 

използването на горските територии съобразно техните функции.  
През последните години в България се полагат сериозни усилия за прилагането 

на принципите на устойчивостта в управлението на горските ресурси. Съвременната 

икономическа и екологична среда лежат в основата на общественото послание към 

горския сектор. В условията на една подчертана динамичност на процесите и 

явленията, възниква явна потребност от правилно и своевременно регулиране на 

взаимоотношенията между обществото и горите (Богданов К., 2006). 
Планът за развитие на горите и горските територии (ПРГГТ) предоставя 

обобщена информация за горските ресурси, определя целите за развитие на горите и 

основните насоки на управлението им, приоритизира горските функции и набелязва 

най-важните проблеми, чието разрешаване ще подобри управлението на горите. Той 
предвижда и значителни усилия за подобряване на цялостното отношение на 

обществеността към горите с цел получаване на обществено одобрение и подкрепа за 

дейностите на ТП ДГС/ДЛС, собствениците на недържавните гори, както и 
ползвателите на гори. Важни елементи са подобряването на инфраструктурата в горите 

и запазване площта на горите с недървопроизводствени функции. При това планиране 

се вземат принципни решения за стопанисването на горите.  
Темата за ПРГГТ е твърде актуална, предвид факта, че дългосрочно планиране 

се прилага в страните на ЕС и се очаква скоро време той да стане регулярна практика и 

в България. Националното управление по горите към Министерство на земеделието и 

аграрната реформа (сега Изпълнителна агенция по горите към Министерство на 

земеделието и храните) е участвала активно в провеждането на многофункционалното 

горско планиране по линия на Българо-швейцарската програма за горите (БШПГ) през 

периода 1997-2007 г. През трите фази на проекта са разработени ПМСГ за 15 общини и 

една Стратегия за устойчиво развитие на горите за територията на област Пазарджик. 

Държавата, в лицето на ИАГ, е поела ангажимента да създаде среда за прилагане на 

многофункционалното горско планиране. В редица законови и стратегически 

документи, свързани с управлението и стопанисването на горите са заложени 

конкретни принципи и постановки за включване на гражданското общество в процеса 

на вземане на решения на различните нива на административно управление - ЗГ (изм. и 

доп. 2008), Стратегически план за развитие на горския сектор 2007-2013г., Национална 

стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в България 2006-2015г. и пр. 
В обобщен вид следва да се спрем и да отбележим: - Защо се налага 

разработването на План за развитие на горите и горските територии горските територии 

за община Сърница?. 
1. Територията на общината се характеризира с типично планински релеф, 

където са съсредоточени едни от най-красивите и производителните гори от смърч, ела, 

бял бор и др. иглолистни видове. Теренът е подходящ за воденето на природосъобразно 

и устойчиво горско стопанство, с цел производство на висококачествена дървесина за 

развитието на местния бизнес, както и за стопанисването на горите за производство на 

недървесни горски ресурси (плодове, билки, гъби, сено и пр.) за добавяне на 

възможности за развитие на поминък за местния. В същото време не може да се 

пренебрегне и наличието на достатъчно водни ресурси и възможности за водене на  

дейности по риболов и лов. Всичко това определя и основния приоритет за 

развитието на горите на община Сърница, а именно: - Природосъобразно, устойчиво 

и многофункционално стопанисване на горите и горските територии. 
2. Община Сърница е община известна и с опитът и възможностите си за 

развиване на туризъм, което се предопределя основно от наличието на иглолистните 

гори, създаващи благоприятния климат. Наличието на горски територии с 

изключително ценни гори и неповторимо красиви пейзажи, разбира се, са базата за 

поставяне на този също основeн приоритет пред горите и горските територии.  
3. Това съчетание на ресурси (човешки, горски, водни, недървесни и пр.), 

както и природните дадености, налагат  проучване на общественото мнение за 
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развитието на горите и горските територии на общината, а един от начините това да се 

случи е именно, чрез съвместно разработване на стратегическите документи за горите, 

какъвто в случая се явява ПРГГТ. 
4. Досегашните Планове за многофункционално стопанисване на горите 

известни като ПМСГ, бяха разработвани в условията и при действието на Закона за 

горите от 1997 г. и последвалите го десетки изменения и допълнения. Определено може 

да се каже, че този ЗГ от 1997 не беше пречка да се разработят и приемат ПМСГ, но не 

беше и предпоставка за това, тъй като в него липсваше каквато и да е регламентация на 

процеса на стратегическо планиране. Направените 15 бр. ПМСГ в страната и 

мониторингови проверки на плановете показваха един и същ резултат, а именно:- 
незадоволителни оценки по принцип 1 и 5 и благоприятни оценки по принцип 2, 3 и 4 

от възприетата Методика за мониторинг и оценка на многофункционалното горско 

планиране (2007). Оказва се, че тези планове „съществуват” в нe добра обществено 

политическа обстановка, която не ги регламентира (принцип 1) и че те не са осигурени 

финансово, материално и с човешки ресурси (принцип 5). В същото време се 

установява, че приетите с консенсус лесовъдски въпроси по приоритетите за развитие 

на горите, по стопанисването и ползването на горите, по специалните обекти и 

оперативното планиране са устойчиви и при всички оценки получават високи 

стойности. Това също налага да се помисли при новата нормативна база за горите да се 

експериментира и приложи подобрена или нова Методика за мониторинг и оценка. 
Следва да се помисли върху методика на стратегическото планиране, която да е 

съобразена с нормативните документи по Закона за регионалното развитие и да е 

валидна,  както за Стратегическия и Областните планове за развитие на горите, така и 

за Секторните планове за развитие на горите и горските територии, които са неразделна 

част от Общинските планове за развитие. 
5. С новия Закон за горите (2011) се даде началото и се регламентира 

стратегическото планиране в горите. 
Какво бе направено в стратегическото планиране за горския сектор след Закона 

за горите (1997) и какво отражение намериха тези промени върху принцип 1 и принцип 

5 от възприетата Методика за мониторинг и оценка на многофункционалното горско 

планиране (Стипцов, В., Стефанов, А.,2007)? 
На първо място - прие бе нов Закон за горите (2011), който заложи принципите, 

ред и условия за стратегическото планиране в горите (виж. Приложение 1 от този план 

- Нормативна база за Многофункционалното горско планиране). 
Съгласно ЗГ (2011) е записан текст в чл. 15. (1), че „В общинските планове за 

развитие, съгласно Закона за регионалното развитие, се разработва раздел за развитието 

на горските територии, който е съобразен със съответния областен план за развитие на 

горските територии. (2)  „Разделът за развитие на горските територии по ал. 1 се 

разработва въз основа на утвърдените горскостопански планове и програми и определя 

насоките за развитие на общината в областта на горското стопанство и свързаните с 

него дейности.” 
Този текст от ЗГ (2011) регламентира Секторните планове за развитие на горите 

и задължава да ги разработваме за всяка община, което е предизвикателство 

разработването на Секторен план за развитието на горите и горските територии на 

община Сърница да е един от първите в страната. 
На второ място за осъществяване на мониторинга и оценката на изпълнението 

на стратегическите документи за горите и горския сектор, каквито ще бъдат 

Стратегическия, Областните и Плановете за развитие на горите (последните ще бъдат 

част от Общинския план за развитие - ОПР) могат да бъдат използвани следните 

източници на информация (документи):  

 Отчети за изпълнението на Националната стратегия за развитие „България 

2020”. 



 7 

 Отчети за изпълнението на Националната стратегия за развитие на горския 

сектор 2014-2020г. 
 Отчети за изпълнението на други национални и регионални стратегически 

документи, имащи  отношение към горския сектор; 
 Отчети за изпълнение на Стратегическия план за развитие на горския сектор 

2014-2023 г.; 
 Аграрни доклади на Министерство на земеделието и храните; 
 Годишни отчетни доклади на Изпълнителната агенция по горите; 
 Отчети за изпълнението на областните горски планове; 
 Отчети за изпълнението на Горскостопанските планове и програми; 
 Отчети за изпълнението на годишните цели на ИАГ 
 Отчети за изпълнение на програмните бюджети на отговорните органи 
 Информация за реализирани проекти и инициативи по конкретни политики в 

горския сектор  
 Справки от НСИ за икономическото и социалното състояние на горския сектор;  
 Анализи и проучвания на изпълнението на финансовите и натурални планове на 

Държавните предприятия, респективно на ТП ДГС/ДЛС на територията на общината.; 
 Други източници по преценка, като изпълнението на Общинския план за 

развитие на общината. 
 

2. Характеристика на планирането 
Под многофункционално стопанисване се разбира: отношение към гората, 

при което чрез разнообразни лесовъдски въздействия устойчиво се поддържа 

баланс между всички функции на горите (продукционни, защитни, охранни, 

естетически, социално-икономически и др.) на дадена територия при отчитане 

на интересите на заинтересованите обществени групи в рамките на 

съществуващата правно-нормативна уредба. 

 Планирането се използва в обществената човешка дейност, за да се определи 

съзнателно посоката на развитие. Да се определят желаните резултати, както и целите, 

действията и задачите за тяхното постигане. Планирането е формален процес, 

целенасочена процедура за обвързване на ресурсите с потребностите и очакваните 

резултати. Свързано е и с вземането на решения, за удовлетворяване на вътрешните 

потребности на системата, във възможностите на условията на околната среда. В най-
широко приетото разбиране планирането включва три взаимносвързани дейности. 

Първата е свързана със събиране и подреждане на информация. Втората е посветена на 

оценка и тестване на информацията на основата на точни критерии. Третата дейност е 

същинско формулиране на плановете. В Горското стопанство планирането решава 

много проблеми, свързани с размера и разположенията на горските мероприятия, 

поредността и сложността на дейностите през дългия живот на горските насаждения, 

географското разположение на горите и изменчивостта на природата и пазарите.  

 В основата на многофункционалното планиране в горите, стои концепцията за 

устойчиво развитие при балансирано използване на горските ресурси, за неограничено 

във времето задоволяване на многостранните нужди на обществото. 

 Планът за развитие на горите и горските територии предоставя обобщена 

информация за горските ресурси, определя целите за развитие на горите и основните 

насоки на управлението им, приоритизира горските функции и набелязва най-важните 

проблеми, чието разрешаване ще подобри управлението на горите. 

 Планът за развитие на горите и горските територии е основния документ, 

определящ стратегическите цели и приоритети на политиката спрямо горите на ниво 
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Община и Държавно горско стопанство. Документът насочва вниманието на горските и 

общински власти и всички заинтересовани страни за постигане на устойчивост при 

стопанисването на горите и земите от Горските територии. 
 

2.1 Принципи при разработването на План за развитието на горите и 

горските територии (ПРГГТ), към Общинския план за развитие (ОПР). 
Принципите които следва да се приработ при разработването на ПРГГТ са: 

- Диалогичност, прозрачност и публичност при вземането на решения за 

управлението и стопанисването на горите в региона и отчитане на резултатите от тях; 
- Повишаване на социалния, образователния и обществения статус на работещите 

в горскостопанския сектор; 
- Адаптация на горския сектор към принципите на пазарната икономика 
- Икономическа целесъобразност от провежданите дейности в горите, подчинена 

на принципите за природосъобразно, устойчиво и многофункционално стопанисване на 

горите; 
- Разработване на икономическа рамка за развитието на горския сектор в региона 

с оглед на неговата самостоятелност и финансова обезпеченост; 
 

Секторния план за развитието на горите и горските територии следва да 

постигне следните цели, които считаме че са достижими и измерими: 
- Подпомагане разработването на нормативната уредба на горите; 
- Усъвършенстване на управленската структура на сектора „Горско стопанство”, с 

ясно определена субординация и разделение на функциите и задачите на отделните 

структури; 
- Разработване на предложения за подобряване на състоянието и управлението на 

горите на общинско ниво; 
- Разработване и финансово обезпечаване на програми за развитие на горите и 

горските територии в т.ч. и за обучение, квалификация и преквалификация на 

служителите в горския и неправителствения сектор; 
- Разработване и осъществяване на програми за участие на обществеността и 

неправитествените организации в управлението на горите; 
- Повишаване и запазване на продуктивността и производителността на горите, 

както и на качеството на произвежданите продукти и услуги; 
- Запазване и повишаване на икономическите, социалните и екологическите 

функции на горите. 
- Разработване на предложения за включване в Методиката за изчисляване на 

екосистемните ползи/услуги от горите; 
 

2.2. Информация за района на планирането 
Община Сърница е най-новата в област Пазарджик, обхващаща 3 населени 

места, от които един град град Сърница и две села - с. Побит камък и с. Медени поляни.  
Общинският център  -  гр. Сърница  се намира  в най-хубавата част на  

Западните Родопи, при средната надморска височина от 1250 метра. 
В Община Сърница красивата природа се допълва от мекия и приятен климат.  
Град Сърница е разположен между Велийшко-Виденишкия дял и Дъбраш в 

един от най-привлекателните райони на Западните Родопи. Този чаровен кът от 

родината ни е неповторим като пейзаж и геоморфоложка форма. Покрай града минава 

р. Доспат, която се влива в едноименния язовир, който е с дължина 18 км. На юг срещу 

града се издига стръмния склон на рида Дъбраш, очертан от плоско заравнено било по 

което се издигат върховете: Розов връх (Гюлтепе), Каракая, Беслет (най-високия 1938 

м.), Каялийски връх, Ранча, Унген, Арсъзтепе, Чаерджик, Доганчукур, Каука и др. 

Откъм, североизток се спускат полегатите склонове на Велиишко-Виденишкия дял по 

посока северозапад-югоизток, прорязан от множеството долове. В този дял се издигат 

върховете Велийца (1712) Черно връх, Малък Гаргалък, Голям Гаргалък, Малтепе и 
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Келтепе, гъсто обрасли с можеби най-хубавите гори.  
Стръмният до над 45º склон на рида Дъбраш, който отделя котловината в югозападна 

посока е най-импозантната форма в целите Западни Родопи. Той е почти праволинеен 

по форма и дълъг около 40 км. с общо взето, изпъкнала форма, в която се измерва до 70 

м. относителна височина между основата на наносните конуси и горният край на 

откоса. Това е типичния разседен откос, много слабо фоцентиран, от една страна, 

защото е сравнително млад.Геоморфоложкото развитие на района около гр. Сърница е 

неразделно свързан с геоморфоложкото развитие на Западните Родопи, а то е резултат 

на неколкократни издигания, разделени от спокойни периоди между тях, по време на 

които са се оформили обширни заравнености.Съвременния релеф на територията на гр. 

Сърница е бил оформен от различните денудационни процеси. Тук не е имало 

заледяване през четвъртичния период, затова в двата рида липсват онези скални зъбери 

и стеснени, непрестъпни заострени била и глациални форми, които срещаме в 

съседните планини Рила и Пирин. Затова тук са присъщи заравнените била, които 

придават своеобразния и успокояващ чар, непознат на другите български 

планини.Средният годишен брой на безоблачните дни са 168. Валежната сума е висока 

през пролетта и зимата, а в края на лятото и началото на есента понякога засушава. Има 

изобилни снеговалежи . Есента е топла и приятна, пролетта е влажна, но настъпва със 

закъснение. Тези климатични особености се дължат на голямата надморска височина , 

но са в зависимост от циркулационните условия на Средиземноморския басейн. Голяма 

част от зараждащите се там въздушни течения проникват по долината на р. Места и 

през сравнително ниските била на планините на юг от котловината. Валежите се 

характеризират с редица особености на преходносредиземноморския климат, като са 

най-обилни през есента, а минимални през август и септември.Покрай града минава 

река Доспат, която отводнява едноименната котловина. Тя е ляв приток на р. Места и 

извира в подножието на Розов връх. По важни притоци на реката в близост до Сърница 

са Широк дол, Бегов дол, Барбунски дол, Дерменка, Усоина река, Тахталийски дол, 

Гюмюж дер, Караасан дере, Боров дол, Камен дол, Кървав дол, Аиски дол, и др. Те не 

пресъхват през цялата година. В близост до града ни стигат водите на язовир „Доспат” 
едно от най- големите изкуствени езера в нашата страна, построен през 1961-1968 год. 

Днес водите му се използуват за електродобив, напояване, за спортен риболов, гребна 

база на ССУ „В. Левски” гр. Пловдив.В преброяването на населението през 1910 

Сърница я няма като самостоятелно селище.До 1947 село Сърница е към Девинска 

околия. Сърница е самостоятелна община (1979-1987 г.), вкл. селата Медени поляни и 

Побит камък. С Указ на ДС на НРБ N 3005 от 6 окт. 1987 г. Сърнишка община се 

закрива и се присъединява с включените в нея населени места към Велинградска 

община. Сърница е обявен от село за град с Решение N 641 от 12. 09. 2003 г. Сърница е 

второто по големина населено място в община Велинград, след село Драгиново. 

Населението му е българо-мохамедани, живеещи в 870 жилища, с 14.7 кв.м. жилищна 

площ на 1 ж.. Сърница има кадастрален, регулационен и нивелетен план, водоснабдено 

(1933), електрифицирано (1957), има канализация, АТЦ с 1200 поста. 
Данни за движението на населението на Сърница, според преброяванията (1926 -

1965) е дадено в таблица 1. 
Таблица 1. Данни за изменението на броя на населението на територията на 

Сърница 

Селище 1926 1934 1940 1946 1956 1965 

Сърница 336 482 513 758 982 1451 

Крушата 120 180 213 264 368 454 
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Петелци 187 226 266 327 389 583 

Бърдуче 15 24 24 49 64 28 

Орлино 36 69 80 87 139 283 

Общо: 694 981 1096 1485 1942 2799 

 
През последните години почти не се наблюдава изменение на броя на 

населението: 1995 - 3676 жители; 1996 - 3685 жители; 1997 – 3666 жители; 1998 - 3665 
жители; 1999 - 3680 жители; 2001 - 3654 жители.  

През 2015 г. населението е 5 230 бр., което е един относителен показател за това 

че населението на общината не е намаляло и има ръст на увеличение след 1965 г. 
Балансът на земите на територията на Сърница (в дка) е даден в таблица 1. 
Вижда се, че   земеделските земи на територията на общината са 13727,4 ха., 

като 75 % от тях са обработваеми зами и едва 1 % не се обработва, а 12 % не са годни за 

земеделски нужди. Данните сочат, че въпреки малкото количество земеделска земя тя е 

с висок % на обработване – около 75 %. 
В общия баланс на територията земите за земеделско ползване са едва 13 727.4 

ха, което прави 12,4 % от баланса на земите. От друга страна се вижда, че горския 

фонд, или по сегашната терминология гори и горски територии, са 75% , като в баланса 

водните течения са 12 %, а фонд населени места е около 1 %. 
Данните красноречиво показват и дават основание и предпоставка за 

разработване на План за развитие на горите и горските територии. Общината, както се 

посочи по-горе, може да се нарече „типично горска община” и това определя и 

интереса на местната общественост, на държавна административна и горска власт, на 

бизнеса, а именно:- проучване на възможностите и начертаване на насоките за развитие 

на общината в направлението гори, горски територии, горско стопанство и горски 

сектор. Балансът на земите е даден в таблица 2.  
Таблица 2. Баланс на териториите на община Сърница. 

№ по 

ред 
Вид на горите Площ 

в 
ха. 

% на  
участие 

% от целия баланс на 

територията 

1. Обработваема земя  10 287.9 75% - 
2. Необработваема земя за земеделски нужди 1 743.8 13% - 
3. Друга необработваема земя  176.5 1% - 
4. Негодна за земеделско ползване земя 1 519.1 11% - 
I. Селскостопански фонд - общо 13 727.4 100% 12,4 % 
5. 
6. 
7. 
8. 

Държавен горски фонд  
Фонд Населени места  
Транспортни територии  
Водни течения и площи 

83 229.8 
1 231.8 

292.2 
13 329.6 

- 
- 
- 
- 

74,5% 
1.1% 
0,1% 

11.9% 
II. Други неземеделски земи -общо 98 083,4 - 87,6% 
 Общ баланс на територията на общината в ха. 111 810,8 - 100 % 

 
 Горите заемат 75% от територията на общината. Растителността е представена 

от бял бор, смърч и ела. Широко са разпространени черните и червени боровинки, 

малини, ягоди. Срещат се още билки и гъби. Фауната е представена от лисици, златки, 

катерици, сърни, елени и др. В реката и язовира има пъстърва, кефал, костур ,шаран и 

др. Района е благоприятен за развитието на спортен и ловен туризъм. Природните 

дадености и създадената добра материална база предлагат възможност за съчетаване на 

почивка с бране на гъби, билки и диворастящи плодове. Ежегодно Сърница се 

посещава от над 15 хил. туристи и почиващи от страната и чужбина. Леката 

промишленост е застъпена в производството на шивашки изделия и конфекция, където 

е заета предимно женската работна ръка от населението. Фирмата "Сунай ООД" е една 
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от водещите фирми утвърдили се в този отрасъл. Дейността й се изразява предимно в 

изработката на дамско облекло, както за българския, така и за световния пазар, като в 
цеха се шият и облекла за известната марка H&M. 

В селското стопанство е застъпено предимно производството на картофи и 

отглеждането на овце и крави. Ежегодно в района на кметството се произвеждат над 5 

хил. тона доброкачествени картофи, които са известни в цялата страна. Населението 

говори български език и по-голямата част от него изповядва исляма. Има три джамии , 

изградени с доброволен труд и дарения от мюсюлмани и християни.  
Етнически проблем в районна на Сърница не съществува. 
Основен проблем за разрешаване е подмяната на остарялата водопроводна 

мрежа и хващане на нови водоизточници. За решаването на този проблем кметството 

търси фондове и финансиращи инстанции за разрешаването му. По предварителни 

изчисления са необходими около 1 милион и петстотин хиляди лева. 
Друг основен проблем за разрешаване е пътната мрежа, която свързва Сърница 

с Велинград, Доспат и останалите селища. За подобряване на пътната мрежа са 

необходими значителни средства за да могат всички пътища да се асфалтират. В по-
ново време Сърница се развива като културно и промишлено средище. Основен 

поминък на населението – дърводобив, дървопреработка, животновъдство, 

картофопроизводство, гъбарство и билкарство, лов и добре развит риболов край 

язовира. Възникват множество малки и средни фирми, главно за дъскорезно 

производство, откриват се търговски заведения, развива се хотелиерството, оформят се 

вилни зони край язовира. Асфалтирани пътища свързват Сърница с всички краища на 

страната, по вода на 18 км. може да се отиде до гр. Доспат.  
Община Сърница се посещава масово от предимно от почиващи, риболовци и 

любители на природата. Градът има много добри перспективи за развитие на 

екотуризъм. 
Значението на общината се определя и от възможностите за развитие на 

съставните села на общината. 
Село Побит камък  се намира в община Сърница, област Пазарджик. Създадено 

е с Указ 2294 на Държавния съвет на НРБ от 22 декември 1978г.  
При отделяне от село Сърница в тогавашната община Сърница, Пазарджишки 

окръг. Село Побит камък е разположено в Западните Родопи в планински район на 30 

км. южно от Велинград. Селото съществува като отделно населено място от декември 

1978 г. и носи името си от побита скала с височина около 4 метра в ливадите на 

местността „Азмако“. Има предположения, че скалата еменхирил и езически идол на 

Богинята-майка, издигнат от древните траки. Разположено в приказната долина на река 

Доспат, обхващаща го от всички страни, селото е обградено с планински възвишения – 
на югозапад „Дивите кози“, на юг извисеният на 1938м. връх Беслет, на север от селото 

е „Дерменка“, на изток се намират местността „Стойчов чарк“ и „Дзюле“ – между 

които е пътят за близката обитавана местност „Селище“, а на запад е местността 

„Беьовото“. 
Населението на Побит камък е 650 души.Други близки населени места по 

течението на река Доспат са село Медени поляни от северозапад и градовете Сърница и 

Доспат на югоизток. През 1950 г. е открито и селско училище до 4 клас, носещо името 

на Никола Вапцаров, като в сградата се е намирал и магазинът, а през 
1999 г. училището е преместено в нова сграда, където се обучават около 100 деца от 

първи до осми клас. 



 12 

 
Фиг. 1. Побита скала с височина около 4 метра в ливадите на местността 

„Азмако“, от където идва и името на с. Побит камък. 
 
Село Медени поляни се намира в планински район Западните Родопи.  
Надморската височина на селото е около 1430 метра.Основният поминък на 

населението е животновъдството, събирането на диворастящи плодове и гъби. 

Населението на Медени поляни е 705 души. Признато е за село с указ 129 

/обн.11.04.1961 г. Легендите разказват, че местното население се е заселило тук - 
високо в планината, за да се избегнат набезите на крадците, като по този начин са 

мислели, че животът ще им бъде по-спокоен и същевременно ще имат възможност за 

развитието на животновъдството, което е било основен поминък и е и днес. На 

територията на кметството съществува основно училище "Георги Сава Раковски". 

Училището е открито на 16. 09. 1930 г.  и се е помещавало в стара турска казарма. През 

1968 година е построена сегашната училищна сграда, в която се обучават по-малко от 

85 деца до VIII клас. В съседство на училището съществува и целодневна детска 

градина, в която се обучават най-малките жители на кметството.  
Структурата на икономиката в община Сърница се определя от природните 

дадености и създадените традиции. Водещи са дърводобивната и дървообработващата 

промишленост, животновъдството и преработването на животинска продукция. 

Промишлеността се развива в следните подотрасли: дърводобив, дървопреработване и 

производтсво на мебели, дограми и офис-оборудване, шивашко производство, 

рибовъдство, ловна дейност, производство на PVC дограма, строителство,, 

картофопроизводство.  
В териториално-административно отношение Община Сърница попада в Област 

Пазарджик. Граничи с общини от Смолянска, Благоевградска и Пловдивска области. 

Развити са връзките с общините Сърница, Доспат,  Батак и  Ракитово.  
 
Икономика 

Развитие на промишлеността 
В рамките на отрасъл "Промишленост" структуроопределяща роля в общината 

има дърводобивната, дървообработващата и мебелната промишленост. Тази тясна 

горска специализация се основава главно на използването на местната суровинна база, 

макар че в последно време дървообработването и мебелната промишленост се 

осъществяват също и чрез използването на суровина, добита, закупена или доставена и 
от други и съседни общини. 
 Дървообработваща промишленост 

Дърводобивът в общината се контролира от едно горско стопанство – ТП ДГС 

„Селище”, което е териториално поделение на Южно Централно Държавно 
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Предприятие (ЮЦДП). Контрол по планирането и в по-малка степен по организацията 

и изпълнението на дейностите в горските територии се осъществяват от ИАГ при МЗХ, 

респективно от РДГ-Пазарджик и специализираните контролни звена на ЮЦДП.  
На територията на общината има над 60 дървообработващи предприятия и 

фирми за дърводелски услуги. Те произвеждат многофункционални битови и офис 

мебели, дървени детски играчки и дървен материал както за местния пазар, така и за 

износ (предимно за Гърция и Турция). По-големите от тях са концентрирани главно в 

Сърница: „Фейзал” ЕООД; „Тефик” ЕООД, „Османджик” ЕООД, „Сар груп” ООД, ЕТ 

„Кемал Бозов”; „Хавале” ООД; др. 
Основен проблем пред този сектор на промишлеността е стремежът на 

дърводобивните и дървообработващи фирми за постигане на по-висока печалба, което 

в някои случаи може да доведе до неспазване на законови разпоредби, довеждащи до 

нарушаване и увреждане на състоянието на горите. Това налага да се създават стимули 

за предприемачите в дърводобива, дървопреработвателното и особено в мебелното 

производство, с което да се затвори производствения цикъл от добива на дървесина до 

крайния продукт – мебели и фасониран дървен материал. Така в общината ще се 

разкрият нови работни места и по- ефективно използване на дървесинния ресурс на 

общината. Това обаче изисква и създаване на нормативни рамки и възможности за 

дългосрочно договориране на добив и доставка на дървесина с цел подобряване на 

производствата, планиране в по-дълъг период, инвестиране в техника и не на последно 

място разкриване на нови работни места. 
Както се посочи от една страна са природните дадености и ресурси, а от друга 

необходимостта от развитие на местния бизнес. От една страна са законовите 

разпоредби и изисквания, а от другата страна желанията за работа, за развитие на 

бизнес, за формиране на печалба, за постигане на рентабилност и възможности за 
реинвестиция в техника и съоръжения и пр. Търсенето на „допустимия 

компромис” е една от задачите на Плана за развитие на горите и горските територии. 

Това е сложна дилема за решаване, но не и невъзможна, защото наличието на ресурс е 

само предпоставка за нормален бизнес, но устойчивото и природосъобразното му 

ползване е другата страна на въпроса. А това е свързано преди всичко с доста 

разяснителна работа, както и с обучение на заинтересованите страни по въпросите на 

стопанисването на горите и природосъобразното им ползване. Така се очертава още 

един основен приоритет на ПРГГТ. 
  
Хранително-вкусова промишленост  
Това са главно малки и средни предприятия. Тези предприатия не оказват 

съществен принос в икономиката на общината, но са твърде важни за поминъка на 

населението, защото развитието им може да доведе до увеличаване на 

селскостопанското производство от растениевъдство и животновъдство. И двете насока 

са съществено свързани и обвързани с ползването на горсксите територии и затова в 

ПРГГТ те трябва да бъдат осветлени като бизнес-производство. 
 
Развитие на селското стопанство 
Селското стопанство заема важно място в икономиката на общината. Неговото 

бъдещо развитие се свързва с пълното възстановяване на частната собственост върху 

земята, осигуряване на пазари за производителите и създаване на цехове за преработка 

и консервиране на селскостопанската продукция. 
 Земеделие 

База за развитието на селското стопанство представлява земеделската земя, 

която както се посочи по-горе не е в особено големи размери. Специализацията на 

общината в растениевъдството е в областта на производството на картофи, тревни 

фуражи и зеленчуци. Специалистите от общината обръщат внимание на добрите 

почвено-климатични условия, екологосъобразните характеристики и добрата 
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икономическа изгода от възстановяването на ленопроизводството в общината и 

култивирано отглеждане на билки. 
 Животновъдство 

Животновъдството е застъпено най-силно при отглеждането на овце (649 бр.)  

говеда (1249 бр.), пчелни кошери (115 бр.)  и коне (140 бр.).  
Животновъдството е важен поминък за населението и допирните точки с горите 

и горските територии са именно в областите по осигуряване на територии за паша на 

домашен добитък. Ежегодно в ТП ДГС – Селище се разработват План за пашата, който 

се съгласува с общинската администрация и се утвърждава по надлежния ред от ТП 

ДГС и висшестоящите организации. 
 
Туризъм 
Възможностите за развитие и за това да бъде един от водещите отрасли в 

общинската икономика се явява туризма. Основната цел, която е поставена е: 

„Превръщането на град  Сърница в  туристическа дестинация с трайно предлагане на 

целогодишен туристически продукт”.  В бъдеще този отрасъл може би ще се явява като 

най-перспективен в икономическата база на община Сърница. Предпоставки за 

интензивното му развитие са заложени в неповторимите природно-климатични условия 

в общината, както и в наличието на водни и горски територии и ресурси. 
 Природните характеристики на общината вече не са достатъчен мотив за 

туристите и нуждаещите се от активна почивка (релакс). За развитието на този отрасъл 

е необходимо организацията на туристическата  дейност да се ориентира към 

комплексно изграждане на обекти за туризма, включително към развитие на 

развлекателно-атракционната инфраструктура. 
В по-малките населени места следва да се отдели по-голямо внимание към 

развитието на т.нар. “селския туризъм”, към който проявяват все по-голям интерес 

както чуждестранните туристи, така и българските. 
Освен прякото въздействие върху икономиката на общината, туризмът може да 

подпомогне и реализацията на произвежданата селскостопанска продукция (местни и 

млечни продукти, горски продукти – гъби, дивечово месо, билки, горски плодове). Тази 

продукция е екологично чиста и може да намери пазар не само в туристическите 

обекти, но и да се изнася както в страната, така и в Европейския съюз. За целта е 

необходимо да се вложат капитали за развитие най-вече на животновъдството, което да 

стане интензивно. 
Развитието на туризма е пряко свързано с развитието и подобряването на 

техническата инфраструктура и подобряване на състоянието на околната среда 

(сметища и сметосъбиране). Наличието на красиви пейзажи, водни ресурси, дървесни и 

недървесни продукти от гората, възможности за лов и риболов, еко- фото лов, пътища и 

инфраструктура за офроуд, еко туризъм, конна езда, ски бягания и спускания и пр. са 

една много добра основа и перспектива за развитие и те несъмнено ще бъдат третирани 

в този ПРГГТ. 
 

Водни ресурси 
По-големи реки, които са на територията на Общината са: р. Доспатска, всички 

други водни течения са притоци на тази река. По важни от тях са : Широг дол, Бегов 

дол, Дивите кози, Барабунски дол, Луда река, Дерменка, Усойна и др.  
Водите в Община Сърница са със стабилни основни показатели на качество в 

дългосрочен период, с природно гарантирани условия за възпроизводство. 
Язовир „Доспат” е с площ 22 000 дка. 
Водните ресурси са едно неоценимо богатство на общината и те са също основе 

и предпоставка за развитие на туризъм и бизнес дейности. 
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2.3. Характеристика на горите и горските територии в района на 

планиране. 
Общата площ на горските територии в община Сърница са 16 618,8 ха.  

Стопанисвани  от ТП Държавно  горско стопанство “Селище”.  
В таблица 2 са дадени данни за разпределението на площта на горите и горските 

територии по видове собственост. Вижда се че 97 % от площта е държавна публична 

собственост и съвсем малко обществено публична и частна индивидуална - по 1-1,5%. 
Всичко това показва, че управлението на горите и горските територии можа да става 

по-лесно, но се нуждае от обществен контрол и участие при вземането на решенията за 

стопанисването на горите. Разпределението на площите от ГФ по видове собственост 

/ха./ е дадено на таблица 3.  
 

Таблица 3. Разпределението на площите от ГФ по видове собственост /ха./. 
Вид собственост в ха ТП ДГС - Селище % на участие 

Държавна-публична 5,8 97.05 
Държавна -частна 16 304,9 0.01 
Общинска- публична 0 1.50 
Стопанисвана от общината 215,3 0.32 
Частна /индивидуална/ 88,8 1.09 
Частна на юридически лица 4,0 0.03 
Друга /резервати/ 0 0.00 
Всичко: 16 618,8 100.0 

Голямото разнообразие в надморската височина и разнообразния релеф на 

общината определят разнообразието на микроклиматичните особености, а оттам и на 

почвените и растежните условия.  
 В типологично отношение горската растителност е разпределена в Средния 

планински пояс на горите от бук и иглолистни (700-2000 м н.в.). 
 Поради големите разлики в надморските височини и разчленения и пресечен 

характер на релефа, наклоните на терена са разнообразни. На територията на ДГС 
“Селище” терените са предимно стръмни (21-30) .Според изложението на терена 

преобладават сенчестите изложения. 
 Основният почвен тип е кафявата горска почва, следвана от хумусно-
карбонатната, канелената горска излужена и планинско-горската тъмноцветна почва. 

Съвсем ограничено са разпространени плодородните алувиално-делувиални ливадни 

почви, разположени в долините на реките. 
 Върху преобладаващата част от територията на горския фонд не е констатирано 

наличие на сериозни ерозионни процеси. Пресеченият терен, големите наклони и 

пашата на домашните животни са главните фактори, които са оказали влияние върху 

развитието на ерозионните процеси. Най-често срещана е площната ерозия на почвата, 

дори и при не много големи наклони, докато линейната ерозия и свързаните с нея 

явления, като образуване на поройни ровини и долове, свличане на почвени пластове и 

поройни наноси са по-рядко срещано явление. 
  
 На едноименната река е изграден язовир Доспат, попадащ на територията и на 

съседната община Доспат. 
 Климатът на територията на общината е планински –климатичен район. 

Територията попада в Преходно-континенталната климатична подобласт на 

Европейско-континенталната климатична област - среднопланинската част на 

Планински климатичен район и Севернородопски нископланински климатичен район.  
 Разпространени са следните дървесни видове: 
 От естествено разпространените най-широко участие имат бял бор, черен бор, 

обикновена ела, смърч, бяла мура, бук, , трепетлика, ива, бреза.. Във височинния пояс 

над 1750 м. са разпространени високопланински смърчови, бялборови-смърчови и 

елово-букови формации. 
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 От изкуствено внесените видове чрез залесяване най-голямо участие имат 

иглолистни култури - смърч, бяла мура, обикновена ела, бял бор, черен бор, зелена 

дуглазка, веймутов бор, европейска лиственица, от широколистните - бяла бреза и др. 
 От храстовите видове се срещат: обикновена хвойна, леска, шипка, дрян, черен 

бъз, червен бъз, къпина, диворастяща малина, ракита, синя смрика, високопланинска 

смрика, глог и др. Тревната покривка е съставена папрати, лазаркиня, лузула, подбел, 

заешки киселец, ягоди, боровинки и др. 
 Многообразието на теренните форми, дървесната, храстовата и тревната 

растителности, изобилието на изворни и речни води и труднодостъпните терени са 

естествените предпоставки за голямото животинско разнообразие. Територията на 

общината се обитава от дива коза, благороден елен, елен-лопатар, муфлон, сърна, дива 

свиня, глухар. От хищниците обитават мечка, вълк, лисица, дива котка, видра, бялка, 

златка и язовец. 
 Горите в общината предлагат благоприятна среда за туризъм, лов, събиране на 

диви плодове, билки и гъби. Реките са относително чисти, дават добри условия за 

риболов и са предпочитано място за организиране на летни излети сред природата. 
 

2.4 Решения относно управлението на отделните категории гори 

и функции: 
2.4.1. Гори със стопански функции – 12 270,7 ха.-75,2% от цялата площ 

Цел 
Максимално производство на качествена дървесина от гората. Рационално използване на 

плодородието на почвата и капацитета на месторастенията. 

Дървесни видове 
Поддържане на естествения видов състав и структура на дървостоите в рамките на  определени 

териториални единици (отдел, водосбор и др, на основата на горскорастителното райониране и 

картиране. Приоритет за развитие и разпространение на местните видове.  

Лесовъдство 

Съгласно възприетите принципи в част I.3.  
- Редовно провеждане на планираните в Горскостопанските планови и програми 

отгледни и възобновителни сечи. 
- Залесяване на голи и невъзобновени площи, подлежащи за залесяване, като се 

използват с приоритет местните видове.  
- Приоритетно да се използва естественото възобновяване, което да заема над 90% от 

възобновяването на гората.  

Рамкови условия 

Осигуряване на местното население и собствениците на гора с необходимото количество дърва 

за огрев и строителна дървесина. Запазване на биоразнообразието във всички видове гори при 

всички видове собственост. Проектираните мероприятия да спомагат за запазване и 
подобряване на водоохранните, защитните, рекреационните и други функции на гората.  

Подпомагане 

Лесовъдските мероприятия се финансират съгласно Закона за Горите и подзаконовата 

нормативна уредба за горите. 
Приоритетно снабдяване с дървесна суровина на местната горско-преработвателна 

промишленост.  
 
2.4.2. Гори със защитни и специални функции – 4040,0 ха-24,8%. 
2.4.2.1. Вододайни зони – 1342,6 ха. 

Цел 
Запазване и подобряване на водозащитните и водоохраните функции на горите чрез 

природосъобразно стопанисване на горите. 
Дървесни видове Местни дървесни видове, съобразно наличните месторастения; 

Лесовъдство 

Подържане на естествения видов състав и разновъзрастни структури в рамките на определени 

териториални единици (отдел, подотдел, водосбор).  
Сечи с по-дълъг възобновителен период - над 40 години.  
Приоритет на изборни и дългосрочно-постепенни сечи.  
Редовно провеждане на отгледни и санитарни сечи за подобряване на състоянието.  
Извеждане на отгледни сечи чрез индивидуален подход и насочване на грижите и 
мероприятията към отделното дърво.  
Удължаване на турнуса на сечта при сечищна форма с един клас на възраст.  
Особени грижи за стопанисване на горите около водоизточниците и чашите на язовирите. 

Рамкови условия 
Предвидените мероприятия се съобразяват с Наредба за санитарно-водоохранните зони около 

водоизточниците и статута на териториите. 
Подпомагане Съгласно Лесоустройствения проект и другите планировъчни документи за тези територии. 

Допълнителни 

пояснения 

Площите и статутът се определят по Лесоустройствен проект, другите по-значими ЗПО, и 
други нормативни документи.  
При наличие на различни специфични функции на една територия се прилага по-строгия 

режим. 
 
2.4.2.2. Защитни гори – 553,3 ха-3,4% 

Цел 
Трайно покритие от стабилни насаждения, които да осигуряват дългосрочна защита на 

инженерно-техническите и други съоръжения в гората и в близост до нея, населените места, 
убежищата на горските птици и животни и опазване и възстановяване на горната граница на 
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гората.  
Защита на инженерно – техническите съоръжения и инфраструктурата в горите и горските 

територии чрез провеждане на подходящи лесовъдски мероприятия и сечи. 
Дървесни видове Съобразени с месторастенето семенни насаждения от местни дървесни видове. 

Лесовъдство 

Преоритет на разновъзрастното стопанисване на горите или поддържането на постоянно горско 

покритие (continuous cover forestry). Отгледни сечи за подобряване на видовия състав, 

произход, структурата и механичната устойчивост на дървостоите.  
Трансформация на едновъзрастните насаждения в разновъзрастни (изборни гори), където е 
лесовъдски оправдано.  
Възобновителни сечи на малки площи с дълъг период на възобновяване. Изцяло приоритет да 

се дава на естественото възобновяване. Подпомагане на естественото възобновяване на места, 
където е затруднено, с подходяща агротехника. 

Рамкови условия 
Съблюдаване на поставената цел и направените предписания, като стабилността на 

насажденията е от първостепенно значение и важност. 

Подпомагане 
Съобразно предвиденото по Лесоустройствен проект, евентуални екологични оценки (ОВОС) и 
други нормативни документи. 

Допълнителни 

пояснения 

Площите и статутът се определят по лесоустройствен проект и нормативни документи.  
При наличие на различни специфични функции на една територия се прилага по-строгия 
режим.  

 
2.4.2.3. Курортни гори – 3480,9 ха.-21,4% 

Цел 
Осигуряване на оптимална екологична и естетична среда и условия за отдих и туризъм. 

Създаване на различни пространства съобразно конкретните особености. 

Дървесни видове 
Предимство на местни видове, съобразно с месторастенията. Ограничено ползуване на 

подходящи екзоти за разнообразяване на гледките и с озеленителен и образователен ефект.  
Чисти и смесени едновъзрастни и разновъзрастни насаждения 

Лесовъдство 
Прилагат се възобновителни сечи на малки площи,  планировъчни, селекционни и санитарни 
сечи. Залесяване с редки или трудновъзобновими по естествен път видове, включително 

храсти за поддържане и обоготяване на разнообразието. 

Рамкови условия 

Съобразно предвижданията на Горскостопанските планове и програми (Лесоустройствен 

проект), паркоустройствени или ландшафтно- устройствени проекти.  
Осигуряване на противопожарна безопасност. 
Осигуряване на безопасност и обозначаване на опасностите за туристи и посетители при 

движение из гората от закачени дървета, необезопасени препятствия, неподдържана 
инфраструктура и пр. 

Подпомагане 
Съобразно предвиденото по наличните проекти. Стимулиране на частните собственици за 

паркоустрояване на разрешените достъпни територии, чрез отстъпка на права за реклама. 

Допълнителни пояснения 

Площите и статутът се определят по Горскостопански проект (лесоустройствен проект) и 
нормативни документи.  
При наличие на различни специфични функции на една територия се прилага по-строгия 

режим.  
Права за реклама дава Общината, съгласувано с ДГС, ДЛС и .. 
 

 
2.4.2.4. Гори в защитени територии –5,8 ха  (посочени по-долу в текста в т. 10 

– за биологичното разнообразие и неговото опазване.) 
 

3. Структура на плана - Цели и задачи на планирането. 
 

Част А - Методология 
 
Съдържа: Документ- План за развитие на горите и горските територии. В него са 

описани целите, идеите, стъпките на процеса, участниците и техните роли, 

приоритетите относно управлението, решенията за които е постигнат консенсус на 

заседанията на работната група, особените обекти и конфликти, програми и проекти. 

Освен това е описана системата за мониторинг на проекта, отговорниците и сроковете 

за изпълнението на задачите и др.  
 

Част Б - Документация по процеса 
 

  Съдържа: Протоколи от срещи, покани, програми, резюмета, обобщаващи 

таблици, използвани формуляри, публикации в медиите, статии и всякакви други 

официални и работни документи, съпровождащи процеса.  
 
Цел и задачи на ПРГГТ 
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Целта на настоящия план е чрез споделяне, обсъждане и анализиране на 

вижданията на всички заинтересовани страни да се очертаят проблемите, 

съществуващите и потенциални конфликти, свързани с управлението на горите и 

горските територии на територията на община Сърница, както и да се предвидят мерки 

и действия за тяхното разрешаване в дългосрочен аспект.  
  

Основните задачи на Планът за развитие на горите и горските територии са: 
 Популяризиране на природосъобразното горско стопанство и 

лесовъдските системи за съхраняване на биоразнообразието, защитните функции, както 

и другите ползи и продукти от горите; 
 Приобщаване на все по-широк обществен кръг към задачите, 

отговорностите и проблемите на устойчивото стопанисване на горските екосистеми; 
 Установяване на различните обществени интереси към горите в района и 

потенциалните конфликти между тях; 
 Да се осигури максимално широко обществено участие в процеса на 

подготовка на Плана като равнопоставено се защитят интересите на всички 

заинтересовани страни; 
 Да се привлекат заинтересованите страни и да се постигне обществено 

съгласие за бъдещето стопанисване на горите на територията на общината; 
 Да се разработи обществено приета стратегическа рамка за стопанисване 

чрез устойчиво управление и оптимално използване на всички ресурси на горите за 

нуждите на обществото;  
 Да се набележат идеални и оперативни цели, като се определи изпълнима 

стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни 

направления, програми и проекти;  
 Да се осигури широка обществена осведоменост и прозрачност на 

действията на отговорните лица и организации в горите;  
 Да се потърсят начините за преодоляване и разрешаване на конфликтите 

между заинтересованите страни; 
 Да се интегрират местните заинтересовани институции, организации и 

граждани към подготовката и изпълнението на проектите и дейностите заложени в 

плана. 
 
Принципи, които следва да се прилагат, при разработването на План за 

развитието на горите и горските територии (ПРГГТ), към Общинския план за 

развитие (ОПР). 
Развитието на горския сектор не може да се разглежда като изолирано явление и 

той следва да се подчинява на общите приоритети за развитие на регионите. 
Стратегията „Европа 2020” формулира три вазимнозависими приоритета: 
- Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и 

иновации; 
- Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна 

икономика с по-ефективно използване на ресурсите; 
- Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на 

заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. 
Затова и развитието на горите и горския сектор на общинско ниво следва да 

става на спазването на следните основополагащи принципи като: 
- Диалогичност, прозрачност и публичност при вземането на решения за 

управлението и стопанисването на горите в региона и отчитане на резултатите от тях; 
- Повишаване на социалния, образователния и обществения статус на 

работещите в горскостопанския сектор; 
- Адаптация на горския сектор към принципите на пазарната икономика 
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- Икономическа целесъобразност от провежданите дейности в горите, 

подчинена на принципите за природосъобразно, устойчиво и многофункционално 

стопанисване на горите; 
- Разработване на икономическа рамка за развитието на горския сектор 

в региона с оглед на неговата самостоятелност и финансова обезпеченост; 
 
В Националната програма за развитие се очертава визията за развитието на 

страната: „към 2020 г. – България да се превърне в място, привлекателно за живот, 

работа и инвестиции чрез устойчив, динамичен, приобщаващ и териториално 

балансиран икономически растеж”  
Развитието на горите и горските територии следва да доведе до: 
- повишаване качеството на човешкия капитал чрез адекватно образование и 

качествено обучение на заинтересованите страни за състоянието и бъдещото развитие 

на горите и горския сектор; 
- изграждане на адекватна инфраструктура, осигуряваща оптимални условия 

за развитие на икономиката, туризма и др.; 
- повишаване на конкурентоспособността на предприятията и 

организациите работещи в в горския сектори и използващи суровини от горите, 
чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, ориентация към иновативни решения и 

намаляване на ресурсната зависимост; 
- намаляване на бедността и повишаване на качеството на социалните услуги. 
 
Секторния план за развитието на горите и горските територии следва да 

постигне следните цели, които да достижими и измерими: 
- Подпомагане разработването на нормативната уредба на горите 
- Усъвършенстване на управленската структура на сектора „Горско 

стопанство”, с ясно определена субординация и разделение на функциите и задачите на 

отделните структури; 
- Разработване на примерна управленска структура за управление на 

горите на общинско ниво; 
- Разработване и финансово обезпечаване на програми за развитие на 

горите и горските територии в т.ч. и за обучение, квалификация и преквалификация на 

служителите в горския сектор; 
- Разработване и осъществяване на програми за участие на 

обществеността в управлението на горите; 
- Подобряване на състоянието на горите и горските територии; 
- Повишаване и запазване на продуктивността и производителността 

на горите, както и на качеството на произвежданите продукти и услуги; 
- Повишаване и запазване на икономическите, социалните и 

екологическите функции на горите. 
- Разработване на методика за изчисляване на екосистемните ползи от 

горите; 
 

4.  Правна и институционална рамка - връзка с другите 
планирания. Фази на планирането. 

4.1. Правна и институционална рамка-връзка с другите 

планирания. 
Пряко или косвено отношение към Многофункционалното планиране, процеса 

на разработване на Плана или прилагането му имат следните нормативни документи:  
1. Закон за горите (Обн. - ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г., в сила от 09.04.2011 г.; 

изм., бр. 43 от 07.06.2011 г.; изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. и 

доп., бр. 60 от 07.08.2012 г.; изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г.; изм., 

бр. 102 от 21.12.2012 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., 
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бр. 27 от 15.03.2013 г.; изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм., бр. 109 

от 20.12.2013 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.08.2015 г.), 

както и произтичащите от него под законови нормативни уредби. Този закон урежда 

обществените отношения, свързани с опазването, стопанисването и ползването на 

горските територии в Република България, с цел гарантиране на многофункционално и 

устойчиво управление на горските екосистеми. 
2. Закон за защитените територии (Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г., 

изм. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 

от 13 Юни 2000г., доп. ДВ. бр.78 от 26 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.23 от 1 Март 

2002г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., изм. 

ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 

Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Август 2006г., изм. ДВ. бр.24 от 20 Март 2007г., 

изм. ДВ. бр.62 от 31 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.36 от 4 Април 2008г., изм. ДВ. бр.43 от 29 

Април 2008г., изм. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., 

изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.38 

от 18 Май 2012г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., 

изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.) -регламентира видовете защитени територии, 

обявяването и управлението им. Изисква разработването на Планове за управление, 

подлежащи на обществено обсъждане. 
3. ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (Обн. ДВ. бр.77 от 9 

Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 

2005г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. 

бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 

2007г., изм. ДВ. бр.94 от 16 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. 

ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.103 от 29 

Декември 2009г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 

2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. и доп. 

ДВ. бр.32 от 24 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 3 Август 2012г., изм. ДВ. бр.77 
от 9 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 

Март 2013г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.)– 
въвежда понятието „защитени зони”, елементи от Европейската програма НАТУРА 

2000,  

4. Закон за лова и опазване на дивеча (Обн. ДВ. бр.78 от 26 Септември 

2000г., изм. ДВ. бр.26 от 20 Март 2001г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г., изм. ДВ. 

бр.79 от 16 Август 2002г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 10 

Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 

2007г., изм. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г., изм. ДВ. бр.67 от 29 Юли 2008г., изм. ДВ. 

бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 

Януари 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.92 от 20 Ноември 

2009г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., 

изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.39 от 20 

Май 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г., изм. 

и доп. ДВ. бр.60 от 7 Август 2012г., изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., изм. ДВ. 

бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.62 от 

12 Юли 2013г.) – регламентира отглеждането и стопанисването на дивеча, развитието 

на ловното стопанство и регулира отношенията между ползвателите на дивеча и 

държавата като собственик.  

5. Закон за устройство на териториите (Обн. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001г., В 

сила от 31.03.2001 г.; последни изменения изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г.) – 
свързано с устройство на териториите в т.ч. и на териториите определени за горски 

цели (горските територии). 
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6. Закон за общинската собственост (Обн. ДВ. бр.44 от 21 Май 1996г., В 

сила от 01.06.1996 г. изм. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г.) -урежда отношенията при 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска 

собственост. 
7. Закон за рибарството и аквакултурите (Обн., ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г., в 

сила от 1.01.2006 г., последни изменения изм. и доп., бр. 59 от 3.08.2012 г. - Определя 

правилата и отношенията при ползване на държавните водоеми и реки с цел спортен 

и/или промишлен риболов. 
8. Закон за водите (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., изм. ДВ бр. 77 от 

9.10.2012 г.) – Регулира отношенията при водоползването за граждански и промишлени 

цели. 
9. Закон за опазване на oколната среда (Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 

2002г., последни изменения изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.)- урежда 

обществените отношения, свързани със: 1. опазването на околната среда за сегашните и 

бъдещите поколения и защитата на здравето на хората; 2. съхраняването на 

биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика 

на страната; 3. опазването и ползването на компонентите на околната среда; 4. контрола 

и управлението на факторите, които увреждат околната среда; 5. осъществяването на 

контрол върху състоянието на околната среда и източниците на замърсяване; 6. 
предотвратяването и ограничаването на замърсяването; 7. създаването и 

функционирането на Националната система за мониторинг на околната среда; 8. 

стратегиите, програмите и плановете за опазване на околната среда; 9. събирането и 

достъпа до информацията за околната среда; 10. икономическата организация на 

дейностите по опазване на околната среда; 11. правата и задълженията на държавата, 

общините, юридическите и физическите лица по опазването на околната среда. 
10. Национална стратегия за устойчиво развитие на горския сектор в 

България, 2006-2015. ИАГ. 62 стр. Предвижда управлението на горите да включва 

принципите на многофункционалното стопанисване и устойчивото ползване на 

ресурсите на горите 
11. Стратегически план за развитие на горския сектор 2007-2011 г. (2009) 

Отчет Световна банка. 27 стр. 
12. Анализ на изпълнението на стратегическия план за развитие на горския 

сектор 2007-2011 г. МЗХ- ИАГ; 86 стр.  
13. Стратегически план за развитие на горския сектор 2014-2023 (2014). 

София. МЗХ-ИАГ. 123 стр. 
14. Проект на Стратегия за развитие на ловното стопанство в Република 

България за периода 2012- 2027 г. (2012). НИС при ЛТУ-София,(авторски колектив- 
проф.дссн Нино Нинов, инж. Величко Величков, проф.дбн. Петър Генов, инж. д-р 

Росен Андреев, инж. Сахак Сахакян, инж. д-р Атидже Ахмед, инж. Чавдар Желев); 53 

стр. 
15. Наръчник за разработване на областни планове за развитие на горските 

територии. МЗХ-ИАГ ( 2014), 163 стр. 
16. Правила за мониторинг на изпълнението на Стратегически план за 

развитието на горския сектор 2014-2023 г.- правилата за мониторинг на изпълнението 

на Стратегически план за развитието на горския сектор 2014-2023 г. са изготвени в 

изпълнение на Дейност 4 „Разработване, обсъждане и приемане на Стратегически план 

за развитие на горския сектор 2014-2023 г.” от проект „Стратегическото планиране в 

българските гори – гарант за ефективно управление и устойчиво развитие“ на ИАГ по 

Приоритетна ос I „Добро управление”, под-приоритет 1.3. „Ефективна координация и 

партньорство при разработване и провеждане на политики” на Оперативна програма 

„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския социален фонд. 

Правилата регламентират провеждането на мониторинг върху изпълнението на 

Стратегическия план и имат пряка връзка с мониторинга на секторните планове. 
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4.2.  Иницииране на процеса 
І. Инициативна група за разработване на ПРГГТ 
Процесът е иницииран поради факта че при разработването на Плана за развитие 

на горите за община Велинград една част от съветниците и участниците в процеса са 

представители на ТП ДГС-Селище и от гр. Сърница. 
Със създаването на община Сърница Общинският съвет взема решение да се 

разработи ПРГГТ на територията на община Сърница. 
Стъпките са следните:  
Директора на ДГС”Селище” изпращат писма до членовете на Инициативната 

група. 
Провежда се работна среща на инициативната група, където се разглеждат 

възможностите за разработването на плана и сроковете за етапите и приемането на 

ПРГГТ. 
Задачи: 
Определяне на визия, цели и насоки на развитие на горите-встъпително обучение 
Определяне на състав на Водещата група 
Определяне на състава на Работната група 
Определяне на дата за среща на Водещата група 
 
Документи от срещата: 

- Писмо - Покана за среща на инициативната група 
- Решение на Общинския съвет. 
- Таблица със състава на инициативната група. 
- Протокол от срещата на инициативната група- решения 

 
Таблица 4. Състав на Инициативната група. 

№ 
по 

ред 
Име и фамилия Длъжност Отношение към проблемите на горите 

1.  Неби Бозов Кмет на община Сърница Политическо влияние. 

2.  инж. Велизар Чолаков Директор на ТП ДГС -Селище Организира процеса по разработването на 
плана на територията на община-Селище 

4.  Любомир Малинов Председател на Об. Съвет-
Сърница 

Включват се в инициирането и 

организирането в процеса по изработването 
на плана, възлага оценки и осигурява 

мониторинг.  
Кметът и общинската администрация като 
участници разполагат с политическо 

влияние и административен капацитет. 

5.   Али Мустафа  
Абдулах Абдулах 

Кметове на кметства 
С. Побит камък 
С. Медени поляни 

6.  

Проф. Иван Палигоров 
Председател СЛБ, Зам. Ректор 
ЛТУ и Ръководител на проект 

„Интеграл” 

Инициира разработването на плана 
Инициира провеждането на работните 

срещи 
Координира работата на групите. 
Контролира процеса по разработване на 

Плана и подготвените за печат и публично 

оповестяване материали и документи. 
7.  

Доц. д-р Васил Стипцов 

Ключов експерт и Водещ 
консултант по разработването 

на Планът за развитието на 

горите и горските територии, 
ЛТУ 

Подпомага разработването на плана; 
Консултира въдещата и работната група по 

въпросите на стратегическото планиране. 
Разработва, съвместно с представителите на 
ДГС и общинската администрация, отделни 

глави от плана; 
Отговаря за цялостното разработване и 
написване на текстовете на Плана. 

 
 

4.3. Фази на планирането 
4.3.1. Подготвителна фаза  
 Иницииране на процеса. Учредена е Водеща група, която поема 

отговорността да организира протичането на процеса и подготовката на Плана;  
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 Въвеждащо обучение, проведено от ЛТУ. Организирано и проведено е 

обучение за представяне на концепцията на многофункционалното горско планиране, 

анализ на проблемите, определяне на заинтересованите страни; 
 Подготовка на Плана - въвличане на заинтересованите страни в процеса. 

Проведени са консултации с кметове и кметски наместници, специалисти от 

различните направления в Общинска администрация, специалисти от местните 

институции и организации. Проведени са 4 бр. работни срещи на Водещата и 4 бр. 

Работни среци на Работната група.  
 

4.2.2. Работна фаза  
 

 На работните срещи са обсъдени предлижения на заинтересовите страни, 

чернови варианти на плана, разработвани и подготвяни от Водещата група и експерти. 

Проведени са по 4 работни срещи на Водещата и Работната група, като на някои от 

срещите не са присъствали всички заиттересовани страни.  
 
4.2.3. Фаза на съгласуване  
 

 Обществени обсъждания на финална версия. Обществено обсъждане и 

приемане на стратегическата част от плана; 
 Одобрение от РДГ. 
 Приемане от Общинския съвет; 
 
4.4. Роля, отговорности и правомощия на участниците в процеса 
А) Водеща група (ВГ) – състав, цел, отговорности на всеки член от ВГ 
Водещата група има както организационна, така и експертна роля. В тази група 

влизат представители на ТП ДГС, местната власт и най-активните, значими или 

влиятелни сред другите заинтересовани страни. В община Сърница, това са 

представители на Общинска администрация Сърница и горската структура. Водещата 

група ръководи процеса, като организира всички срещи и подготвя стъпките за 

разработване на плана. При необходимост търси експертна и методическа помощ. РДГ 

– Пазаджик участва в работата на Водещата група като й съдействат при организиране 

и провеждане на работните заседания. Водещата група е отговорна за изработването на 

плана и приемане на мерките за неговото ефективно прилагане. 
Б) Работна група - определяне, състав, цел и отговорности на 

представителите на заинтересованите страни. 
Работната група включва представители на държавни институции, местната 

власт, бизнес организации, собственици на гори, неправителствени организации и 

други заинтересовани в сферата на горите. На своите работни срещи членовете й 

предлагат и обсъждат исканията на заинтересованите страни и провеждат срещи за 

определяне на стратегическите цели и приоритетните области на Плана. 

Заинтересованите страни обсъждат структурата и съдържанието на плана, както и 

конкретните програми, проекти и особени обекти.  
 
Таблица 5. Състав на Водещата и Работната група – организация, позиция и 

отговорности в процеса на планиране. 

№ по 

ред 
Име, презиме и 

фамилия 
Организация Длъжност Позиция във ВГ Отговорности и 

заинтересованост 
Водеща група 

1. инжВелизар Чолакова ЮЦДП Смолян директор Ръководител 
изготвят и внасят предложения, 
участват в разработването на 

ПРГГТ. 
Координират разработването 2. Неби Бозов Община Сърница кмет Зам. ръководител 

3.  инж.Стоян Поптомов ДГС Селище Зам.директор Секретар 
организира процеса по 
разработването на плана 

4. инж. Кирил Тодоров ЮЦДП 
Експирт 

контролъор 
Член 

пряко участва в разработването и 
изпълнението на ПРГГТ; 
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5. 
Инж. Иванка 

Бояджиева 
ДГС Селище Технолог дърводобив 

Технически 

сътрудник 
координира дейностите на ниво ДП 

6. 
Инж. Иванка 
Бояджиева 

ДГС Селища Технолог дърводобив 
Технически 
сътрудник 

- координира кореспонденцията и 
връзката между групите при 

разработване на ПРГГТ (изпраща 

писма; води архив на Плана, води 
Кореспонденцията; протоколира 

работните срещи; подготвя 

документите по плана и 
стопанисването на горите; 

7. Проф. Иван Палигоров ЛТУ 

Председател СЛБ, 

Зам. Ректор ЛТУ и 
Ръководител на 

проект „Интеграл” 

Водещ консултант и 

ключов експерт по 

разработване и 
внедряване на 

ПРГГТ 

Инициира провеждането на 

работните срещи 
Координира работата на групите. 
Контролира процеса по 

разработване на Плана и 
подготвените за печат и публично 

оповестяване материали и 

документи. 

8. 
Доц. д-р Васил 

Стипцов 

ЛТУ- катедра 

„Лесовъдство” 
Факултет „Горско 

стопанство” 

Консултант по 
разрабонване на 

плана 

Водещ консултант и 

ключов експерт по 
разработване и 

внедряване на 

ПРГГТ 

Подпомага разработването на 
плана; 
Консултира въдещата и работната 

група по въпросите на 
стратегическото планиране. 
Разработва, съвместно с 

представителите на ДГС и 
общинската администрация, 

отделни глави от плана; 
Отговаря за цялостното 
разработване и написване на 

текстовете на Плана. 
Работна група 

№ по 

ред 
Име, презиме и 

фамилия 
Организация Длъжност Позиция във РГ Отговорности и 

заинтересованост 

1. инж. Петър Костов РДГ-  Пазарджик 
Директор 

Дирекция”ГС” 
Член 

- Изготвя и внасят 
предложения, участват в 

разработването на ПРГГТ. 
- организират процеса по 
изработването на плана, имат 

административен капацитет, 

професионални наблюдения, тясно 
свързани с поставените искания и 

пряко участват в изпълнението на 

ПРГГТ 
- наблюдава за спазването 

на основните принципи за 

стопанисване, охрана, 

възпроизводство и ползване на 

горите заложени в ПРГГТ  
 

2. инж. Илия Костянев РДГ-  Пазарджик Горски инспектор Член 

3. Салих Османджиков СЛРБ  Председател Член 

4. Росен Ибишев СОУ „Кирил и Методи” Директор Член 

 
Освен посочените лица, участие в Работната група имат и представители на 

изброенитете по долу институции, като на за всяка среща съответната институция 

определя и изпраща представител, съобразно разглежданата тема: 
 

- Проф. д-р Иван Палигоров – координатор  
- РСПБЗН – гл. инсп. Федя Шимов 
- РУП гр.Сърница-Реджеп Цингарев 
- Язовири и каскади-Кемал Ситов 
- НЕК / Електроразпределение-Ахмед Дъвков 
- БТК / Поща / представители на мобилни оператори -Фатме Трампова 
- Дирекция за социално подпомагане - Къдрие Трампова 
- Представители на туристическия бизнес и хотелиери- 
- ЛТУ- София - доц. Васил Стипцов – координатор /ключов консултант по 

изготвянето на плана  
- ЛТУ София - гл.ас. д-р Нено Александров; гл ас. д-р Мартин Борисов – 

консултанти по изготвянето на плана. 
 

Подготвителната фаза - преминава през няколко етапа : 
Първи етап – образува се водеща група, която поема отговорността да 

организира протичането на процеса и подготовката на Плана. 
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 Втори етап - провежда се въвеждащо обучение за представяне на концепцията 

на многофункционалното горско планиране, анализ на проблемите, определяне на 

заинтересованите страни. 
 Трети етап - Провеждат се консултации с кметове и кметски наместници, 

специалисти от различните направления в Общинска администрация, специалисти от 

местните институции и организации.също така се провеждат и три срещи на работната 

група и две междинни срещи.   
На първата работна среща Държавното горско стопанство и общината 

представят визии за стопанисването на горите. От страна на заинтересованите страни се 

споделят съществуващи идеи за развитие на горите на територията на Общината. 

Изслушват се исканията на заинтересованите страни, а също така и събраните мнения и 

предложения от обществото. 
На втората работна среща исканията са представени пред Работната група в 

обработен вид – систематизирани според тяхната изпълнимост, законосъобразност, 

реалистичност, връзка и отношение към горите. Исканията, които са 

незаконосъобразни, не са целесъобразни или не се отнасят за проблеми, свързани с 

горите, горския сектор и горските територии не се поставят на дискусия и обсъждане и 

отпадат от по-нататъшно разглеждане. 
  На третата работна среща, на основа систематизиране и анализ на резултатите, 

са определени най-проблемните области за действие, определени като приоритети и са 

поставени стратегическите цели на Плана. 
 На междинните срещи се разглеждат по-подробно областите, в които са 

възникнали най-много искания и въпроси: дърводобив, екотуризъм, екология.  
През Работната фаза се обсъждат чернови варианти на плана, разработвани и 

подготвяни от Водещата група и експерти.  
  През Фазата на съгласуване последователно се преминава през обществено 

обсъждане и приемане на стратегическата част от плана, последващо приемане от 

Общинския съвет и одобрение от РДГ. 
 

Определяне на заинтересованите страни в процеса на 
планиране. 

5.1. Списък на заинтересовани страни (участници) в процеса на МГП  
1. Община Сърница 

A. Кмет на Общината – Неби Бозов 
B. Заместник кмет – Халил Байрактар 
C. Служби от Общината с съответната администрация- служба “Земеделие и 

гори”; служба „Образование и работа с младежта”; служба „Кадастър”; 

служба „Финансово-счетоводна” Отдел «Екология» към Община Сърница 
2. Общински съвет - Сърница 
 Председател- Любомир Сашов Малинов 
 Заместник-председатели– Фатме Молаахмед 
 Общински съветници – Антон Мехов,Емин Карамолла,Емин 

Кьосей,Салих Османджиков,Мустафа Аликанов,Муса Али,Исмет Исмаил,Мустафа 

Мустафа,Фатме Ардалиева 
3.  Кметове на кметства и кметски наместници Абдула Абдулах, Али Мустафа 
4. Директорът и служители на ДГС-“Селище”- инж. Велизар Чолаков 
5.  Представители на РДГ – Пазарджик - инж. Владимир Влахов 
6.  Държавни и недържавни институции, работещи на територията на общината:  

- Пътно управление  
- Електроразпределение  
- РУП Сърница,  
- Регионална служба “Противопожарна и аварийна безопасност” – Сърница 
- НПО  
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7. Частни партньори от бизнес-средите 
A.  Управители на фирми; 
B.  Хотелиери; 
C.  Ресторантьори; 
D.  Концесионери  

8. Неправителствени организации и сдружения:  
- Агенция за регионално развитие,  
- Съюз на пчеларите,  
- ЛРД – Сърница 

9. Регионални медии; 
A. Вестници  
B. Регионални телевизии –Сърница -нет 
C. Радио 
D. Интернет страници – www.sarnitsa.bg 

10. Учебни заведения; СОУ”Св.Св.Кирили методи”,ОУ”Н.Вапцаров”,ОУ”Георги 

Раковски” и ЦДГ”Мир” 
11. Съседни общини;Доспат и Велинград 
12. Представители на преподавателски и научни среди (ЛТУ – София, 

Институт за гората-БАН;); 
13. Обществено участие – собственици на гори, граждани, ползуватели и 

наематели на горски имоти и пр. 
Кметът на общината и общинската администрация се включват в 

организирането на процеса по изработването на плана, възлагат оценки и осигуряват 
мониторинг.  

Общински съвет – община Сърница участва и подпомага разработването на 

ПРГГТ, а впоследствие го приема. Общинският съвет има политическо влияние, както 

и правомощия и компетенции в местното самоуправление, делегирани от националното 

законодателството.  
Кметски наместници изготвят и внасят предложения, участват в 

разработването на ОПРГ.  
Директор и служителите на Териториалното поделение на горското 

стопанство в общината - ДГС ''Селище'',  организират процеса по изработването на 

плана, съответно имат административен и финансов капацитет, професионални 

наблюдения и опит, тясно свързани с поставените искания и пряко участват в 

изпълнението на ПРГГТ.  
Представителите на РДГ – Пазарджик координират контролират и 

наблюдават разработването на плана, като пряко отговарят за спазването на законовите 

изисквания за стопанисване, охрана, възпроизводство и ползване на горите в общината 

и като контролиращ орган настояват те да бъдат заложени в ПРГГТ.  
Държавните и недържавни институции, работещи на територията на 

общината също трябва да се разглеждат като участници в разработването на ПРГГТ. 

Тяхната роля се изразява и в предоставянето на адекватна статистическа информация, 

относно горите и горските ресурси, предоставяне на институционална подкрепа и 

административен капацитет. 
Частните партньори от бизнес-средите се характеризират със силно 

икономическо влияние в региона и инвестиционна подкрепа. 
Ролята на неправителствените организации - осигуряват широката 

обществена подкрепа, чрез пряка или косвена ангажираност и мотивацията на 

заинтересовани страни. 
Прозрачност и публичност на целият процес се осигурява от медиите – 

вестници, телевизия, радио, интернет страници на местно ниво. 
Учебните заведения са необходим участник в обсъждането, разработването и 

приемането на ПРГГТ. Централно място заемат професионалните гимназии, свързани 

пряко с горския сектор. 
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Съседните общини могат да се включат в координиране на плановете, 

решаване на съвместни проблеми и обединяване на ресурсите. 
Представителите на научните среди с натрупаният научен капацитет от 

знания и опит ще допринесат за разработването на ПРГГТ по съвременни и 

усъвършенствани концепции за устойчиво ползване на горските ресурси. 
Участието на обществеността е задължително. Техните искания и препоръки са 

в основата на стратегията на плана и е наложително да бъде постигнат баланс между 

общественото мнение и изискванията на научните среди. 
 
5.2. Определяне на заинтересованите страни – ниво на участие 
Нивата на заинтересованите страни и ролята им в подготовка на плана и 

реализирането му са дадени на фиг. 2. 
 
Фиг. 2. Нива на заинтересованите страни в горите 
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6. Искания от заинтересованите страни към ПРГГТ 
 Процесът на многофункционалното горско планиране е неразривно свързан и 

зависим от заинтересованите страни на територията на планиране. Участниците в 

планирането трябва да се запознаят взаимно с исканията на всички заинтересовани 

страни. Тези искания трябва да се съберат по подходящ начин, а Водещата група да ги 

селектира, да ги анализира и вземе в предвид при разработване на Плана за развитие на 

горите. 
Подходът за събиране  на исканията може да бъде най-различен, но най-често 

срещаният е събирането на заинтересованите страни на работни срещи.  
За разработването на плана на Община Сърница се организира инициативна 

работна среща със заинтересованите страни в ТП ДГС на 16. 07. 2015 г. На тази среща 

се поставиха целта на ПРГГТ, структурата и етапите разработване, провокираха се ЗС 

да поставят своите искания и да очертаят конфликтните точки при стопанисването и 

ползването на горите и горските територии на общината. В последствие се проведе 

втора работна среща, на която се дискутираха предложенеята и се направиха нови. 
Основните насоки за управлението и стопанисването на горите, както и 

проблемите пред бъдещото стопанисване, се поставят при разработването на новия 

Горскостопански план, който се разработва през 2014 г. и се очаква да бъде приет през 

2016 г. и да стане действащ от 2017 г.  
В тази лесовъдска практика по устройство на горите се провеждат две 

лесоустройствени съвещания. Първото Лесоустройствено съвещание се проведе на 

11.08.2015 г., на основание на Заповед № 489/09.07.2015г. на Изп. директор на ИАГ. С 

тази заповед е назначена Комисия за провеждането на лесоустройствено съвещание във 

връзка с предстоящата инвентаризация на горските територии, изработването на 

горскостопански карти, горскостопански план за държавните горски територии, план за 

ловностопански дейности и план за дейностите по опазването от пожари на горските 

територии в района на дейност на Tериториално поделение „Държавно горско 

стопанство – Селище”. Заседанието се проведе под председателството на инж. Любен 

Господинов Желев – главен експерт в отдел „Инвентаризация и горскостопанско 

планиране” при Изпълнителна агенция по горите и с участието на: с участието на:  
1 инж. Любов Иргева - главен експерт в отдел „ЛС” при ИАГ  
2 инж. Георги Серафимов - зам .директор на РДГ гр. Пазарджик  
3 инж. Кирил Тодоров - експерт в ЮЦДП гр. Смолян  
4 инж. Георги Трифонов - мл. експерт в РИОСВ Пазарджик  
5 инж. Лазар Бангьозов - гл. експерт в БДЗБР Благоевград  
6 инж. Славчо Мечев - инспектор при РС БПБЗН Велинград  
7 Любомир Малинов - председател на общински съвет община Сърница  
8 Реджеп Моллаали - главен еколог при община Сърница  
9 инж. Велизар Чолаков - директор на ТП „ДГС Селище”  
10 инж. Стоян Поптомов - зам. директор на ТП „ДГС Селище”  
11 инж. Антоний Стефанов - управител на „Пролес-инженеринг” ООД  
12 инж. Георги Груев - ръководител група при „Пролес-инженеринг” ООД  
13 инж.Итил Гаджанаков - ловоустроител при „Пролес-инженеринг” ООД  
 
В първото лесоустройствено съвещание са взели участие:  
- инж. Реджеп Мерджан старши лесничей при ТД ДГС»Селище»;  
- инж.Саит Айров-старши лесничей в ТП „ДГС Селище”; 
- инж. Лилко Ендяков – ст. лесничей в ТП „ДГС Селище”;  
- инж. Мехмед Толупов – технолог по лова при ТП „ДГС Селище”;  
- инж. Иванка Бояджиева-Драева –технолог по дърводобива в ТП „ДГС 

Селище”;  
- Мехмед Карамолла –гл. счетоводител на ТП „ДГС Селище”.  
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На проведеното първо лесоустройствено съвещание е представена иформация за 

предстоящите дейности във връзка с инвентаризация на горските територии, 

изработването на горскостопански карти, горскостопански план за държавните горски 

територии, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването от 

пожари на горските територии, в района на дейност на TП „Държавно горско 

стопанство – Селище”, комисията е решила и е поставила искания към изпълнителя на 

горскостопанския план. Тези искания са представени като искания на заинтересованите 

страни в процеса на планиране и те могат основателно да се приемат като основни 

искания. Същите са представени в Списък на исканията (поместен по-долу) 
Списъкът на исканията, подредбата и матрица на исканията, селектиране на 

исканията, групиране и анализирате са представени в глава 6, със съответните под 

части та главата.. 

 
6.1. Списък на исканията. 
Исканията на заинтересованите страни, поставени на Работни срещи на одещата 

и работната група, както и на първо Лесоустройствено съвещание, относно изготвяне 

на План за развитието на горите и горските територии на територията на община 

Сърница са представени в таблицата. 
 
Таблица № 5. Списък на исканията на заинтересованите страни.  

Име и фамилия на 

участника-представител на 
органицазация 

№ на 
Иска-
нето 

Текст на поставеното искане Приоритет за 
развитие 

Салих Сиджимов-
„Триманс1”ЕООД 

1 Пластмасовите пластини за контрол на движение на дървесината 

не оказват никакъв ефект и трябва да се премахнат. 
Приоритет № 1. 
Устойчиво 
стопанисване и 
ползване в горите. 

2. Средствата набрани от контрола на дървесината, чрез тази 
дейност да се вложат  за ремонт и направа на горски пътища. 

Приоритет № 1. 

Кемал Молаахмед-
„Еделвайс-3 КМ”ЕООД 

3.  Резултатът от контролът с пласмасомите пластини има нулев 

ефект. С поставянето на пластмасовите пласнини няма да  
подобри нищо. 
Пластините могат да се изкарват и да се поставят на други 

материали. 
Да се предложи друг начин за котрол. 

Приоритет № 1. 

4. Да се въведат електронните превозни билети за всички гори, 

независимо от тяхната собственост. 
Приоритет № 1. 

Салих Мехмед -”Вуд 

Трейдинг”ООД 
5. С прилагането на набиването на пластмасовите пластини 

производителността на експедиторите се намалява три пъти- от 

200 на  60м3дневно. 

Приоритет № 1. 

6. Трябва да се увеличи произодителността на експедиторите от 

ДГС, а не да се намалява, защото това води до забавяне на 
доставки, задържане на камиони и техника по складове и сечища 

и всичко е на гърба на фирмите 

Приоритет № 1. 

7. Стойността на тези пластини да не се калкулира като разход на 
фирмите. Това е контрол на дървесината и това да си остава за 

сметка на тези дето искат да го правят. На един камион тази 

стойност може да достигве да 15-20 лв. А за годината за една 
фирма до 7 000 лв. 

Приоритет № 1. 

Сюлейман Мерджан - 
„Мерджан „ООД 

8. Мобилните групи, когато са разположени през различни 

разстояния, правейки ни по няколко проверки по едно и също 

време на изпълнение на един курс от Сърница до Варна, 
например,  спирайки ни камионите ни губят времето. Това са по 

3-4 проверки по половин-един час и това са 2-3 часа работно 

време на камионите и така губим пари и време за изпълнение на 

доставките 

Приоритет № 1. 

Кемал Молаахмед-
„Еделвайс-3 КМ”ЕООД 

9. Горските служители с охранителни участъци и едновременно с 

това изкарани в мобилните екипи губят връзката с гората не 
проявяват контрол върху участъка си. 

Приоритет № 1. 

Салих Сиджимов-
„Триман1”ЕООД 

10. Мобилните екипи не са оборудвани изцяло с необходимите 

средства 
Приоритет № 1. 

Салих Хавале-
„Хавале”ООД 

11. В Закона за горите да се отбележат и правата  на бизнеса, а не 

само на горските служители. 
Приоритет № 1. 

12. В ЗГ да се опишат, не само правата, но задълженията на 
горските служители, както и къде горския служител е задължен 

да бъде в помощ на бизнеса. 

Приоритет № 1. 

Кемал Молаахмед-
„Еделвайс-3 КМ”ЕООД 

13. По отношение поставянето на GPS-те на камионите извозващи 

дървесината от гората. Не е рентабилно на старите камиони да 

ги има тези устройства и твърде скъпо е подържането им – 

Приоритет № 1. 
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месечната такса е по 40 лв. за една кола т.е. годишно за всеки 
камион фирмата трябва да губи по 600-700 лв за поставяне и 

поддръжка на GPS-те, да не говорим за закупуването и 

поставянето им. 
14. GPS-те да се поставят само на камиони превозващи дървесина и 

дървени материали от временен склад извън гората до 

населените места. 

Приоритет № 1. 

15. При извършена проверка от горски власти или контролни 
органи на митница или от МВР тази проверка да важи до 

доставка на материалите до клиента. 

Приоритет № 1. 

16. При извършена щателна проверка и редовни и изрядни 

документи, както и запечатан и обезопасен товар при спиране за 
проверка да се представят само протоколите от първата 

проверка, а не на всяко спиране от органите на горите да се 
започват безконечни разговори и измервания на дървесина и 

документи.  

Приоритет № 1. 

Саит Фере-„Фере” ЕООД 17. Поставянето на видео наблюдението на собствените ни цехове е 

унизително. Това са си наши пространства и поставянето на 
видео наблюдение нарушава правата ни и не води до никакви 

резултати, а само правим разходи за това наблюдение. Който 
иска да си поставя наблюдателни камери на пътя и където иска. 

Приоритет № 1. 

Реджеп Караахмед- „Сар 

груп” ООД 
18. Мястото на горската институция е в горските територии. 

Камерите в нашите цехове нямат място. 
Няма нужда горската власт да наблюдава нашите механизми на 
работа 

Приоритет № 1. 

Салих Хавале-
„Хавале”ООД 

19. Сертифицирането  на фирмите ни е свързано с пари, много пари 

без това да ни дава някои облекчения. Фирмите работещи в 

горите трябва да притежават необходимия сертификат, за да 
може да работят легално, класификация на дърводобивните 

фирми може да се направи и на база получените сертификати и 

оборота от добита и преработена дървесна продукция.  

Приоритет № 4. 
Управление на 

природните  в 

т.ч. и на водните 

ресурси 

Сюлейман Мерджан- 
 „Мерджан „ООД 

20 Тръжните документи да се уеднаквят за цялото предприятие или 

за цялата страна.  
Приоритет № 1. 

21. Да се уеднаквят изискванията за участия в търговете и 

квалификационните характеристики на работещите-какво 
означават длъжности като: - извозвач, конар, секач, рампировач 

и пр.. Тава са горски работници за които не се иска 

образователен ценз и свидетелство за правоспособност. 

Приоритет № 1. 

22. Не е необходимо да се търсят техника и хора предварително, 

преди да си спечелил търга – ако не го спечелиш какво ще ги 

правиш тези назначени хора? Държавата ни кара да правим 

схеми за наличие на техника и хора, които са на няколко фирми 

и всички да участваме с тях 

Приоритет № 1. 

Кемал Молаахмед 
-„Еделвайс-3 КМ”ЕООД 

23. В Тръжните документи да нямат условия подходящи само за 
една определени фирми. 

Приоритет № 1. 

24. Документите за търговете да се опростят-след като на едно 

място си сложил едни данни те да се се пишат по 20 пъти в 
различните документи и на Комисиите само да чакат да си 

направил грешка при записване на някакъв номер в един от 

безбройните документи. 

Приоритет № 1. 

инж.Кирил Тодоров -
ЮЦДП Смолян. 

25. Да не се допуска разрешаването на лични и/или политически и 

икономически интереси чрез сливане на горски стопанства. 
Приоритет № 1. 

26. Конкуренцията между фирмите да бъде лоялна. Средствата от 

фонд „Инвестиции” да могат да се използват, освен за строеж на 

нови горски пътища, така и за поддържането на съществуващата 

и изграждането на нова инфраструктура. Да се създадат комисии 
към МЗХ, ИАГ и РДГ, които ежегодно да осъществяват контрол 

по отношение на изискванията за фирмите, кандидатстващи по 

реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти”.Фирмите, които не отговарят на 

необходимите изисквания да не се допускат до участие или да се 

дисквалифицират в търговете, провеждани от Териториалните 

поделения на горските предприятия 

Приоритет № 1. 

27. Тръжните обекти да се подготвят така, че да се осигури 

дървесина за всички местни фирми. Да има работа за всички за 

да могат тези фирми да съществуват и да се изпълняват всички 

дейности в горите.. 

Приоритет № 1. 

Васил Стипцов – 
консултант по 

разработване на ПРГ 

28. За да се осигури прозрачност в горската система трябва да се 

въведат електронните превозни билети и да се премахнат 

хартиените 

Приоритет № 1. 

29. За осигуряване на безпристрастност и конкуретноспособност 
при провеждане на дейностите в горите трябва да се въведат 

електроните търгове. 

Приоритет № 1. 

Кемал Молаахмед-
„Еделвайс-3 КМ”ЕООД 

30. Превозните билети за фасонирания материал да се премахнат. 
Достатъчно е да има придружаващ документ като фактурата, 

която е счетоводни документ 

Приоритет № 1. 

Реджеп Караахмед - „Сар 31. След многото проверки от служителите по горите проверките и Приоритет № 1. 
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груп” ООД актовете от ДАИ са жестоки. 
32 Да няма давност на билета за транспортиране на дървесината Приоритет № 1. 

ЮЦДП Смолян- 
инж.Кирил Тодоров 

 

33. Общините да прилагат методичните указания спуснати от по-
високите нива на управление. Много от изискванията за 
стопанисване на горите и поддържане на инфраструктурата 

могат да се решат чрез разработване и приемане на Наредби на 

общината. 

Приоритет № 1. 

34. Общините да подпомагат бизнеса, като се създават условия за 
развитие на бизнес инициативи, а не само да се иска фирмите да 

спонсорират тази или онази инициатива на кмета или на ОС. 

Приоритет № 3. 
Подобряване на 

инфраструкту-
рата. 

Салих Сиджимов- 
„Триманс 1”ЕООД 

35. Да се унифицират длъжностните характеристики на 

работниците в горите. Да се спазва или да се предложи нова 
длъжностна характеристика за горски общ работник. Един общ 

работник може да върши работата на трима работници с три 

различни длъжностни характеристики – конар, извозвач, 

рампировач и пр. и за това не се изисква свидетелство за 

правоспособност. 

Приоритет № 1. 

Салих Хаджиев- 
„Фа Трейдинг”ЕООД 

36 За да нормалното функциониране на бизнеса трябва да не се 
пречи на бизнеса с нормативните документи 

Приоритет № 1. 

Неби Бозов – Кмет на 

Община Сърница 

37 Освен екопътеки в горските територии да се обособи място за 
къмпинг с необходимата  инфраструктура.  

Приоритет № 2. 

Развитие на 

устойчив 

туризъм. 
Приоритет № 4.  

38. Да се възстановят земи от ГФ на хората при представяне на 

документи за собственост.  
Приоритет №4. 

39. Да се дадат карти за земите в Натура 2000.  Приоритет № 1. 
Приоритет № 2. 
Приоритет №4. 

40. Да не се отчуждават места с национално значение. /пътя ВД-
Сърница/. 

Приоритет № 4. 

41 Да се изчертаят местата за вододайни зони. Приоритет № 4. 
42. Да се направи комисия за бедствия и аварии с участник горски 

служител.  
Приоритет № 5. 
Връзки с 

обществеността, 

обучение, 
взаимодействие 

между 

институциите. 
43 Да се почистят териториите от отпадъци и паднала дървесина от 

снеговали и ветровали.  
Приоритет № 4. 

44 Сметището да се премахне от входа града и да се присъедини 

към депо в с.Барутин 
Приоритет № 4. 
Приоритет № 2. 

45. Да се правят ежемесечни срещи на горските служители с 

жителите на общината и съвместни мероприятия да се 
организират. 

Приоритет № 5. 

46. Да се осъществява непрекъсната комуникация между общината 

и ДП ДГС, като горското стопанство информира общинското 

ръководство за провежданите мероприятия. 

Приоритет № 5. 

47. ТП ДГС да разработва ежегодна информация за състоянието на 

горите на територията на общината и тя да се качва на интернет 

страницата на ДГС и общината или на специално табло в 
общината. В тази информация да се дават данни и за 

провежданите е спечелени търгове, евентуално кои фирми и 

каква дървесна маса ще добиват и преработват. 

Приоритет № 5. 

инж.Кирил Тодоров -
ЮЦДП Смолян 

48. Да възстанови практиката всяко ТП ДГС да има собствени 
работници за по-ефективна работа. 

Приоритет № 1. 

Росен Ибишев -Директора  

на СОУ-Сърница 
49. Да има ежемесечни съвместни мероприятия СОУ-то с ТП ДГС-

Селище Разработване на програми за работа с училищата от 

ДГС и провеждане на съвместни мероприятия по опазване на 
горите. 

Приоритет № 5. 

50. Да се създаде възможност за обучение и работа на децата чрез 

разработване на съвместни ежегодни програми за работа между 

СОУ и ТП ДГС-Селище 

Приоритет № 5. 

Мустафа Аликанов 51 Да се проучат възможностите за изграждане на  ски писти на 

територията на общината. Да се развие туризма основно в т.ч. и 

зимния туризъм. Има дадености, но няма инфраструктура? 

Приоритет № 2. 
Приоритет № 3.  

Инж. Сайд Айров – ТП 

ДГС - Селище 
52 Да се опишат и дадат предложения за обособяване като 

защитени месности на забележителности на община, като м. 

Жабата, м. Побит камък, м. Стената и др. Същите да се картират 
и нанесат на туристическите и на горскостопанските карти.. 

Приоритет № 4. 
Приоритет № 2. 

53 Да се направят дипляни и брошури за интересни месности и 

туристически обекти, с които да се популяризират 

възможностите да туризъм 

Приоритет № 5. 

54 Подобряване на системата за управление на водите и 

водовземните съоръжения в горите, което изисква каптиране и 

картиране на водоизточниците и картиране на водопреносната 

Приоритет № 4. 
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мрежа и нанасянето й на горскостопанските карти. Така ще се 
намалял повредите при сечите, извоза и транспорта на 

дървесина и продукти от гората.; 
Стоян Поптомов 55 Горите в този район са в отлично състояние, а Общината 

разполага с огромен горскостопански ресурс, което предполага, 

че дърводобивът и дървообработването трябва да се считат и за 

напред за  основен поминък на общината - Снабдяването с дърва 

за местно население да се извършва от дърводобивни фирми;Да 
се ограничи достъпа и дърводобив от физически и юридически 

лица без лиценз за работа в горите; Снабдяването на 

населението с дърва за огрев да се извършва по ред определен в 
ЗГ, в които ред да се изключи възможностите за собствен 

дърводобив, а снабдяването да става с ваучери от социалното 
министерство. Снабдяването на крайно нуждаещите с дърва за 

огрев и дървесина да се осъществява с ваучери, поети от 

социалното министерсто;Доставката на дървата да се 
осъществява от дърводобивни фирми, от търговци и от складове 

и борси; 

Приоритет № 1. 

56 Да се уточнят площите по НАТУРА 2000 на територията на 

общината. Определяне, картиране и поддържане на ГВКС по 
FSC. В обявяваните от МОСВ вододайни зони, в които се 

налагат ограничения и/или забрана за ползването по ЛУП и 

Горскостопанските планове и привеждане на мероприятия, 
пропуснатите ползи и направените разходи (загубите) да не са за 

сметка на съответното ТП ДГС/ДЛС, което е влагало срества за 

провеждане на мероприятия за стопанисването/ отглеждане на 

гората през изминалите години. Такава мярка трябва да залегне 

в Закона за горите, като идеята е да се изплащат парични 

(материални) компенсации за понесените щети/загуби. Да се 
създаде методика и наредба за изчисление на тези загуби и/или 

пропуснати ползи. При всяко устройство на гори и горски 

територии лесоустроителя да прави мотивирано предложение за 
провеждане на бъдещите мероприятия, както и да дава 

аргументирано становище за резултатите от досегашното 

стопанисване на гората. 

Приоритет № 4. 

57 Навременно провеждане на отгледните сечи, заложени по ЛУП 

и Горскостопанските планове (особенно тези без материален 

добив). 

Приоритет № 4. 
Приоритет № 2. 

Салих Чаушев 58 Да се прекратят  договорите с концесионерите на ловните 
площи? Нанасят се много щети върху земеделските имоти от 

диви прасета и неспазване на законовите разпоредби. 

Приоритет № 4. 

59 Да се анализират и предложат възможности за развитие на 
екоживотновъдство и екорастиниевъдство, съвместно с 

дърводобива  и туризма. 

Приоритет № 4. 

Искания, поставени на първото Лесоустройствено съвещание 
Комисия, назначена със  

Заповед № 489/09.07.2015 
г. На ИАГ. 

60 Документите за досегашното стопанисване (предвидените и 

изпълнени лесовъдски, лесокултурни, ловностопански, 

противопожарни, противоерозионни и др. мероприятия през 

ревизионния период) да се предоставят на изпълнителя в срок до 
30.09.2015г.  

Приоритет № 1. 

61 В глава „Досегашно стопанисване” към горскостопанския план, 

плана за ловностопански дейности и плана за дейностите по 
опазване на горските територии от пожари да се направи 

подробен анализ за видовете дейности, постигнатите 

положителни резултати, както и констатираните пропуски, 
които да се имат предвид при изработването на новите планове 

Приоритет № 1. 

62 Функционалната принадлежност на горските територии в 

протокола за категоризация да се степенуват по значимост и в 

това число.  

Приоритет № 1. 

63 В обяснителната записка от инвентаризацията площите да се 

посочат в пълния им обхват по категории и функции и се дадат и 

в табличен вид. 

Приоритет № 4. 

64 Всички документи за прекатегоризирани и новообособени 
горски територии с водещи защитни или специални функции да 

се предоставят на изпълнителя до 31.10.2015 г. 

Приоритет № 4. 

65 В срок до 30.08.2015 г. ТП „Държавно горско стопанство - 
Селище” писмено да уведоми всички служби и организации, 

касаещи тяхната дейност и имащи отношение към предстоящата 

инвентаризация и изработването на горскостопански план, план 
за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването 

от пожари, да предоставят копия от скици, документи и 

заповеди, засягащи горски територии в района на стопанството.  

Приоритет № 4. 

66 Промените по видове собственост въз основа на актуализирания 

цифров модел на КВС, предоставен от съответните общински 

служби по земеделие и СГКК гр. Пазарджик, да се извърши не 
по-късно от 30.12.2015 година.  

Приоритет № 4. 

67 Констатираните грешки и несъответствие за горските територии 

при съпоставянето на кадастралната карта и картата на 

възстановената собственост от една страна и горскостопанските 
карти от досега действащия проект от друга, да се посочат в 

Приоритет № 4. 
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списък по имоти и землища и да се предприеме процедура за 
отстраняването им по реда на Закон за кадастъра и имотния 

регистър (ЗКИР) като „явна фактическа грешка”.  
68 Прекатегоризирането на съществуващите и обособяването на 

нови семепроизводствени насаждения и градини да се извърши 

съвместно с ГСС Пловдив. В срок до 15.09.2015 г., ГСС Пловдив 

да предостави на изпълнителя досиетата на съществуващите 

семепроизводствени насаждения, градини и географските 
култури на територията на ТП „ДГС Селище“. 

Приоритет № 4. 

69 При предаването на данните от инвентаризацията на горските 

територии и изработените горскостопански план, план за 
ловностопански дейности и плана за дейностите по опазването 

от пожари (в срока по чл. 2, ал. 1 от договора за изпълнение на 

поръчката, т.е. 31.05.2016 г.), изпълнителят на поръчката следва 
да представи цифров модел в ZEM формат за горските 

територии по землища за тестването му с картата на 

възстановената собственост от съответната общинска служба по 
земеделие и/или формат съвместим за тестването му с 

кадастралната карта от службата по кадастър гр. Пазарджик. В 

случаите на установяване на несъответствия, да бъде изготвен 
списък и същият да се предостави на изпълнителя на поръчката 

за съгласуване.  

Приоритет № 4. 

70 На Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик да се 
представи цифров модел в ZEM формат общо и отделно за 

горските територии общинска собственост.  

Приоритет № 4. 

71 Проектираните дейности по опазването от пожари да се 

съгласуват със РС „ПБЗН” гр. Велинград.  
Приоритет № 4. 

72 На картите на проектираните противопожарни мероприятия с 

различни цветове и по подходящ начин да се обозначат 

пътищата, по които реално е възможно придвижването на 
противопожарната техника и тези, които би следвало да се 

предвидят за ремонт с цел осъществяване на тази дейност.  

Приоритет № 4. 

73 За съществуващи противопожарни съоръжения и налични 

противопожарни депа, да се считат само тези отговарящи на 
нормативната уредба. 

Приоритет № 3.  

74 Да се предвиди изграждане на пътища и реконструкция на 

съществуващи такива с цел придвижване на противопожарната 
техника, както и изграждането на изкуствени водоеми с цел 

зареждането на противопожарната техника с вода. 

Приоритет № 3. 

75 След съгласуване с възложителя и РС ПБЗН гр. Велинград, в 
плана за опазване на горските територии от пожар предвидените 

противопожарни мероприятия да се опишат по вид, обем и 

изпълнението им по години (за първите три години след датата 
на утвърждаването на плана). 

Приоритет № 3. 

76 Проектираните противопожарни кули, пътища за 

придвижването на противопожарната техника да се 

синхронизират с противопожарните планове на съседните 
териториални подразделения, както и с одобрени или действащи 

такива на територията на община Сърница 

Приоритет № 3. 
Приоритет № 4. 

77 Към плана за защита на горските територии от пожар да се 
приложи спъсък на имотите по собственост, в които имоти е 

предвидено да се изграждат противопожарните съоръжения 

(минирализовани ивици, просеки, горски автомобилни пътища и 
др.)  

Приоритет № 3. 
Приоритет № 4. 

78 Във връзка с инвентаризация на горските територии и 

изработването на горскостопански карти, както и изработването 

на горскостопанския план и плана за дейностите по опазването 
от пожари да се определи отговорник  от ТП „ДГС Селище”. 

Приоритет № 1. 
Приоритет № 4. 

79 РДГ гр. Пазарджик, Южноцентрално държавно предприятие гр. 

Смолян, ТП „ДГС - Селище” да осъществяват текущ контрол 

по изпълнението на теренно-проучвателните работи. 
Ежемесечно да се извършват проверки на приключилите 

теренно-проучвателни работи от комисия, в чийто състав 
задължително участва представители на тези организации, 

отговорниците от страна на горското стопанство, представител 

на изпълнителя на поръчката. По време на проверката участие 

могат да вземат и представители на собственици на гори, 

представители на НПО и други заинтересовани лица. За 

извършените проверки да се съставя подробен протокол, който 
да се представя в ИАГ. Констатираните пропуски да се описват 

по отдели и подотдели и да се посочва срок за отстраняването 

им.  

Приоритет № 1. 

80 Да се отразят с условен знак попадащи в границите на горските 

територии малки водоизточници (каптажи, чешми, извори и др.), 

както и издадените от БД „Западнобеломорски район” гр. 
Благоевград разрешителни за питейно битови водоснабдявания 

на отделни ползватели и населени места.  

Приоритет № 4. 

81 Дървесните видове, предвидени за залесяване, както и видовете 

подходящи за месторастенето (целеви състав) на насажденията 
да се съобрази с типа месторастене, произхода на насажденията, 

Приоритет № 1. 
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функционалната принадлежност и естественото възобновяване 
за съответния подотдел.  

82 В записката на горскостопанския план да се приложи списък по 

подотдели, в които ще се извършва прочистване на 

минерализовани ивици, бариерни и лесокултурни прегради, 

горски автомобилни пътища и сервитути на въздушни 

електропроводи, както и в тези, в които е предвидено 

провеждането на „технически сечи” (за ловностопански и 
противопожарни мероприятия).  

Приоритет № 3. 
Приоритет № 4. 

83 В самостоятелни подотдели да се отделят всички горски 

територии, в които е извършено строителство, или в 
кадастралната карта и картата на възстановената собственост са 

посочени като друг вид територия, но за същите липсва 

законово основание за промяната на „вида територия“. В 
случаите, че тези територии имат характеристиката на гора по 

Закона за горите, същите да се опишат като такива.  

Приоритет № 3. 
Приоритет № 4. 

84 Да се приложи списък на подотделите в границите на 
съоръженията с учредено право на строеж и сервитут. В него да 

се посочат тези, за които са налице законовите основания за 

учредяването му и тези, за които липсва учредено право на 
строеж по реда на ЗГ.  

Приоритет № 4. 

85 При извършването на инвентаризацията и теренно-
проучвателните работи в работните описания да се отрази 

стопанския клас, вида сеч, интензивност, а за зрелите 
насаждения, математическия метод, по който ще се установява 

запасът им. Също така да бъдат измерени и записани височините 

по степени на дебелина, съобразно средния диаметър за 
определянето на височинния разред. 

Приоритет № 1. 

86 Целите на стопанисването на насажденията (причисляването им 

към съответния условен стопански клас.) да се съобрази с 
функционалната им принадлежност, здравословното състояние 

на дървостоя, качество и % строителна дървесина за 

дозряващите и зрелите семенните насаждения. 

Приоритет № 1. 
Приоритет № 4. 

87 При представяне на предложението за обособените стопански 
класове и определяне размера на ползването от възобновителни 

сечи да се представят и сборни листове за изчисление на запаса 

на зрелите високостеблени насаждения по приложените 
математико- статистически методи за определянето му. 

Приоритет № 1. 

88 В горите с ВКС с решаващо значение за осигуряването на 

основните нужди на местното население - поминък, здраве, 
съхраняване на културните ценности и традиции, при 

необходимост да се предвижда изграждането на съоръжения с 

основна значимост за осъществяването на тези нужди. 

Приоритет № 1. 
Приоритет № 4. 

89 При представянето на данните от инвентаризацията в 

таксационната характеристика на всеки подотдел, същата 

максимално да съдържа данните от работните описания 

(пределни стойности по възраст, диаметър, пълнота, състояние, 

данни за подраста).  

Приоритет № 1. 

90 Да се направи анализ на ерозионните процеси, протичащи в 

горските територии, предвидени и изпълнени мероприятия и 
необходимост от новопроектирани такива.  

Приоритет № 3. 
Приоритет № 4. 

91 При проектиране на специализираната фуражна база 

необходима за подхранването на дивеча, да се спазват 
изискванията на ЗЛОД и Правилника за неговото прилагане. В 

земеделски територии, същата да се предвижда само в случаите 

когато са налични сключени договори със собствениците им.  

Приоритет № 4. 

92 Да бъдат уточнени и картират всички установени токовища и 
трайно установени места за сватбуване и се набележат мерки за 

тяхното опазване и подобряване. 

Приоритет № 1. 
Приоритет №4. 

93 На картния материал да бъдат отразени установените маршрути 
за наблюдение на мечката.. 

Приоритет № 2. 

94 Във връзка с предвиденото със заданието изграждане на БИСД, 

ТП „ДГС Селище” да предприеме необходимите действие 

съгласно изискванията на чл. 8 от ЗЛОД. 

Приоритет № 1. 
Приоритет № 4. 

95 Таблиците за разпределение на площта по ловностопански 

райони, фуражната база и за проектираните биотехнически 

съоръжения да се разработят и по ловища. 

Приоритет № 4. 

96 Карти на проектираните ловностопански мероприятия в М 

1:25000 да се разработят по ловностопански райони. 
Приоритет № 4. 

Искания поставени на третата работна среща на 01. 10. 2015 г. 
Салих Фейзичауш 

„ФЕЙЗАЛ” ЕООД 

97 Да се проучи въпросът с собствеността на общинските гори-
колко са, имат ли надлежно оформени документи и как 

общината ще организира стопанисването и ползването им. Сега 

при устройството на горите този въпрос следва да бъде изяснен 
и решен.. Очертаване на мерки за ефективно усвояване на сухата 

и паднала маса и разрастващите се горски площи с влошено 

фитосанитарно състояние;.Залагане на задължителна клауза в ЗГ 
за перманентно и своевременно обследване на горските 

територии от оторизираните органи на МЗХ и ИАГ и даване на 

предписания от Лесозащитните станции (ЛЗС) на собствениците 

Приоритет № 1. 
Приоритет № 4. 
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за извеждането на санитарните мероприятия. 

98 Да се проучат възможностите за построяване на рибни прагове 
по реката с цел аериране на водата и подобряване на условията 

за живот на рибните запаси. Подобряване на условията за 

риболовен туризъм 

Приоритет № 3. 
Приоритет № 4. 
Приоритет № 2. 

99 Подобряване на организацията по охрана на рибните запаси и 

дивеча от бракониери.  Собствениците на имоти с влошено 

санитарно състояние да бъдат поканвани, с нотариално заверена 
покана, от съответното РДГ за провеждане на необходимите 

мероприятия по стопанисване на частните си имоти и при 

проявена безстопанственост от тяхна страна, горските и ловни 
стопанства да вземат своевременни мерки за справяне с 

възникналите проблеми. Разходите за направените мероприятие 

да бъдат възстановени от собственика на имота. 

Приоритет № 4. 

100 При новото лесо- и ловоустройство да се разработят 

документите за ловните райони с характеристика на данните за 

различните видове дивеч.  

Приоритет № 4. 
Приоритет № 2. 

101 Да се предложи на ловните дружинки на територията на 
общината да се отделят и да се сформира отделно ЛРД на 

община Сърница. Това да се гласува на събрание на ловците и 

риболовците. 

Приоритет № 4. 
Приоритет № 2. 

102 Изграждане на подходяща инфраструктура, трасета, заслони и 

пр.за провеждане на фото-лов, конна езда или преходи с коне,  

велосипедни преходи и пр. 

Приоритет № 2.  
Приоритет № 3. 

103 Избор на места за изграждане на атракционни кътове и месности 

с направа на лифтови съоражения за деца и пр. 
Приоритет № 2. 

Приоритет № 3. 

104 Да се направи програма за почистване на речните дерета и 

площите покрай водните течения и язовира. 
Приоритет № 3. 
Приоритет № 4. 

105 Да се предвидят достатъчно средства за развитие на защитената 

зона „Тъжник”  в м. Чибуците 
Приоритет № 4. 

106 Да се финансира и да продължат изследванията за защитения 

рак, наличието на който е индикатор за чиста природа. 
Приоритет № 4. 

107 Да се направи програма за проучване на възможностите за 

изграждане на ски-писти-има достатъчно сняг на територията и 
инфраструктурата за настаняване на туристи е добре развита. 

Приоритет № 2. 
Приоритет № 3. 

108 Изграждане на трасета за офроуд и места за картинг-писти. Приоритет № 2. 
Приоритет № 3. 

109 Изясняване вътросите с пасищата и мерите. Вземане на решения 

за предоставянето им, с цел развитие на животновъдството, и 

същевременно и тяхното привеждане в културен вид-
почистване, затревяване, провеждане на агротехнически 

мероприятия, където е необходимо. 

Приоритет № 4. 

110 Използване на съвременна техника за заснемане на 

забележителностите на общината, тяхното картиране и 

разработване на програма за привеждането им в туристически 

обекти. Проучване, картиране, описване и обособяване на 
архиологически обекти. 

Приоритет № 2. 

111 Изграждане на нови противопожарни кули за наблюдение на 

територията и използване на специални наблюдателни средства 

(дрон”) за превантивни действия срещу пожари, нарушения, 
каламитети и пр. 

Приоритет № 1. 
Приоритет № 3. 

112 Проучване, чрез сондиране на територията, за установяване на 

наличието на минерална, трапезна и питейна вода и изграждане 
на водоизточници и използване на подземните водти ресурси. 

Приоритет № 3. 
Приоритет № 4. 

113 Изграждане на съвременна инфраструктура в места подходящи 

за изграждане на еко-къмпинги. 
Приоритет № 2. 
Приоритет № 3. 

114 Разширяване и затвърждаване на позициите за развитие на т.нар. 

„етно-културен обмен и туризъм”, където бенефициенти ще са 

общината, НПО, ТП ДГС и цялата търговска мрежа и 
туристическа инфраструктура. 

Приоритет № 2. 

Приоритет № 5. 

115 Определяне и изграждане на инфраструктура за „Алея на 

любовта” с необходимите места за пикник, заслони, места за 
наблюдения на красиви природни забележителности и пейзажи 

и пр.  

Приоритет № 2. 

Приоритет № 3. 

Рекапитулация – Общ брой 

на исканията 

115.   

 

Таблица 6. Рекапитулация на броя на исканията по съответните приоритети. 
Номер на приоритета и наименование на приоритета Брой искания, в който се 

среща този приоритет 
% 

Приоритет № 1. Устойчиво стопанисване и ползване в горите. 52 бр. 36 
Приоритет № 2. Развитие на устойчив туризъм. 18 бр. 12 
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Приоритет № 3. Подобряване на инфраструктурата 20 бр. 14 
Приоритет № 4. Управление на природните  в т.ч. и на водните ресурси 47 бр 32 
Приоритет № 5. Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие 

между институциите 
 8 бр. 6 

Общо  
Исканията са общо 115 бр. но в някой искания се срещат изисквания за два и повече приоритета и затова това 
число на приоритетите е по-голямо 145 бр.. 

100% 

 
6.2. Групиране на исканията 
При провеждането на работните срещи и дискусиите със заинтересованите 

страни, както и при провеждането на първото лесоустройствено съвещание са 

представени, записани, формулирани и преформулирани 115 бр. искания. От таблица 

№ 6 се вижда, че в някой искания преобладават изисквания отнесени към повече от 

един приоритет. Така исканията са 115, но разпределени по приоритети, определени от 

Работната и Водещата група те стават 145. Процентно това определя най-грубо и 

определените приоритети. Вижда се , че от 115 искания, тези за стопанисването и 

ползването на горите се 52 бр. или в 52 % и това правилно определя приоритета за 

устойчиво стопанисване на горите на първо място.  
На второ място Работната група и Водещата група са определили да бъде 

приоритет - развитие на устойчив туризъм. Въпреки, че в този приоритет са отнесени 

18 бр. искания и 12 %, това не е определящо, а само насочващо, защото в други искания 

поставените въпроси макар да са с насоченост построяване на инфраструктура и 

управление на ресурсите те пак тангират към развитие на туризма. 
Правилно може би обществеността на община Сърница е обърнала сериозно 

внимание на управлението на ресурсите в т.ч. и на водните ресурси. Тук са поставени 

47 бр. искания с 32 % участие.  Устойчивостта на плана в бъдещето се вижда от 

разпределението на исканията и факта, че над половината са в областта на устойчивото 

и природосъобразно стопанисване и управление на горите и почти една трета от 

останалите искания са за устойчиво управление на ресурсите. Това говори за висока 
осъзнатост за запазване и разумно ползване на горите и горските и водни територии. 

От представините искания се вижда, че основен акцент на исканията е поставен 

в няколко основни направления, но съществен за горите и горските територии се явява 

Управлението и стопанисването на горите и горските територии.  
Исканията са обособени в следните 5 основни направления: 
6.2.1. Устойчиво стопанисване и ползване в горите. 
Това направление има малко по-широк аспект и затова исканията са 

групирани от Водещата група в 8 бр. по-събрани и целенасочени направления, 

като: 
А.  Устойчиво управление, стопанисване и ползване в горите  
Б. Дърводобив и дървопреработване 
В. Биоразнообразие 
Г. Залесяване 
Д. Естествено възобновяване и видов състав 
Е. Защита на населените места  
Ж. Лов и риболов  
З. Опазване и охрана на горите 
 
6.2.1. А.  Устойчиво управление, стопанисване и ползване в горите  
За да се гарантират самоподдържащата и саморегулираща функции на горите е 

нужно те да бъдат управлявани природосъобразно и устойчиво. Това означава: 
- определяне на условията на стопанисване и параметрите на ползването на 

горските ресурси чрез провеждането на регулярни лесоустройствени ревизии на 

териториите, чрез което да се определя, за един сравнително по-продължителен период,  

дългосрочно регулиране на дейностите в горските територии, в т.ч. строителство на 

инфраструктура и др.;  
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- оптимизиране съотношенията и количествата на добиваните сортименти; 

регламентиране и регулиранена добивите от недървесните горски ресурси;  
- поддържане на оптимална структура на дивеча по вид, пол и възраст и 

провеждане на строг контрол при планиране и осъществяване на острела и трефейните 

качества на отстрелвания дивеч;  
- намаляване до допустимия минимум на незаконните действия в горите -

незаконен дърводобив, лов и риболов и събиране на горски недървесни ресурси и др.  
По отношение на ползването, устойчивостта предполага залагане на 

приоритетна функция за всяка горскостопанска единица и пропорционално 

функционално разпределение на горите съобразно обществените нужди. 
Главните цели, които трябва да бъдат постигнати в това направление могат да 

бъдат насочени към: 
- устойчиво ползване на дървесина от района, чрез осигуряване на 

относително постоянни количества и сортименти, добивани ежегодно от горите на 

територията на общината, с тенденция за достигане предвижданията на 

горскостопанските планове и програми (ЛУП). 
- устойчиво ползване на недървесни горски продукти - горски плодове, 

билки и гъби от района, както и регламентирано ползване и поддържане на пасищата и 

сенокосните ливади;  
- увеличаване площта на отгледаните млади насаждения, чрез своевременно 

извеждане на отгледните мероприятия и сечи; 
Основните проблемни точки, според заинтересованите страни, по отношение 

на дърводобива са свързани предимно с трудности по контрола на дървисината. 

Същите считат, че пластмасовите пластини за контрол на движение на дървесината, 

въведени със ЗГ (2011) и промените направени през 2015 г.  не оказват никакъв ефект и 

трябва да се премахнат. Счита се, че с поставянето на пластмасовите пластини няма да  

подобри нищо. Резултатът от контролът с пласмасомите пластини има нулев ефект. 

Пластините могат да се изкарват и да се поставят на други материали, а за сега и няма 

надежден софтуер за контрол на движението на тези пластини. Правят се предложения 

средствата, набрани от контрола на дървесината чрез тази дейност, да се вложат  за 

ремонт и направа на горски пътища или да се предложи друг начин за контрол, като 

например да се въведат електронните превозни билети за всички гори, независимо от 

тяхната собственост. Да се премахват хартиените превозни билети, чрез които се 

правят редица нарушения, като не се пишат дати и се пишат при спиране за проверка, 

на оригиналите се пише едно количество на копията други, не се отчетати пр. 
Горските служители с охранителни участъци и едновременно с това изкарани в 

мобилните екипи губят връзката с гората и не проявяват контрол върху участъка си. 

Мобилните екипи не са оборудвани изцяло с необходимите средства.  
В Закона за горите да се отбележат и правата  на бизнеса, а не само на горските 

служители. В ЗГ да се опишат, не само правата, но задълженията на горските 

служители, както и къде горския служител е задължен да бъде в помощ на бизнеса.  
По отношение на провеждане на процесите по дърводобив важен момент се 

явява провеждането на тръжни сесии и самите търгове и документите, свързани с това. 
Исканията на ЗС в това отношение са свързани с това тръжните документи да се 

уеднаквят за цялото предприятие или за цялата страна. Да се уеднаквят изискванията за 

участия в търговете и квалификационните характеристики на работещите-какво 

означават длъжности като: - извозвач, конар, секач, рампировач и пр. Това са горски 

работници за които не се иска образователен ценз и свидетелство за правоспособност. 

Не е необходимо да се търсят техника и хора предварително, преди да си спечелил 

търга – ако не го спечелиш какво ще ги правиш тези назначени хора? Държавата ни 

кара да правим схеми за наличие на техника и хора, които са на няколко фирми и 

всички да участваме с тях. В тръжните документи да нямат условия подходящи само за 

една определени фирми, както и документите за търговете да се опростят - след като на 

едно място си сложил едни данни, те да не се пишат по 20 пъти в различните 
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документи, и комисиите само да чакат да си направил грешка при записване на някакъв 

номер в един от безбройните документи за да те дисквалифицират. Конкуренцията 

между фирмите да бъде лоялна, а не да се решава от Комисии, които търсят грешки в 

тръжните документи и не са запознати с бизнеса. Тръжните обекти трябва да се 

подготвят така, че да се осигури дървесина за всички местни фирми, за да има работа за 

всички за да могат тези фирми да съществуват и да се изпълняват всички дейности в 

горите. Да се унифицират длъжностните характеристики на работниците в горите. Да 

се спазва или да се предложи нова длъжностна характеристика за горски общ работник. 

Един общ работник може да върши работата на трима работници с три различни 

длъжностни характеристики – конар, извозвач, рампировач и пр. и за това не се изисква 

свидетелство за правоспособност 
За да се осигури прозрачност в горската система трябва да се въведат 

електронните превозни билети и да се премахнат хартиените.  
За осигуряване на безпристрастност и конкуретноспособност при провеждане на 

дейностите в горите трябва да се въведат електроните търгове.  
Превозните билети за фасонирания материал да се премахнат. Достатъчно е да 

има придружаващ документ като фактурата, която е данъчен и счетоводни документ.  
Да няма давност на билета за транспортиране на дървесината. 
При управлението на горите и горския сектор ЗС ясно и категорично поставят 

въпроса да не се допуска разрешаването на лични и/или политически и/или 

икономически интереси чрез сливане или закриване на горски стопанства. 
Общините да прилагат методичните указания спуснати от по-високите нива на 

управление.  Много от изискванията за стопанисване на горите и поддържане на 

инфраструктурата могат да се решат чрез разработване и приемане на Наредби на 

общината. Общините да подпомагат бизнеса, като се създават условия за развитие на 

бизнес инициативи, а не само да се иска фирмите да спонсорират тази или онази 

инициатива на кмета или на ОС. 
За да нормалното функциониране на бизнеса трябва да не се пречи на бизнеса с 

нормативните документи. 
На проведденото първо лесоустройствено съвещание правилно са поставени 

искания към лесоустроителя и към заинтересованите страни от устройството на горите 

и горските територии. Поставените искания са насочето предимно към: 
Документите за досегашното стопанисване (предвидените и изпълнени 

лесовъдски, лесокултурни, ловностопански, противопожарни, противоерозионни и др. 

мероприятия през ревизионния период) да се предоставят на изпълнителя в срок до 

30.09.2015г.; 
В глава „Досегашно стопанисване” към горскостопанския план, плана за 

ловностопански дейности и плана за дейностите по опазване на горските територии от 

пожари да се направи подробен анализ за видовете дейности, постигнатите 

положителни резултати, както и констатираните пропуски, които да се имат предвид 

при изработването на новите планове; 
Функционалната принадлежност на горските територии в протокола за 

категоризация да се степенуват по значимост и в това число; 
Да се приложи списък на подотделите в границите на съоръженията с учредено 

право на строеж и сервитут. В него да се посочат тези, за които са налице законовите 

основания за учредяването му и тези, за които липсва учредено право на строеж по реда 

на ЗГ; 
При извършването на инвентаризацията и теренно-проучвателните работи в 

работните описания да се отрази стопанския клас, вида сеч, интензивност, а за зрелите 

насаждения, математическия метод, по който ще се установява запасът им. Също така 

да бъдат измерени и записани височините по степени на дебелина, съобразно средния 

диаметър за определянето на височинния разред; 
Целите на стопанисването на насажденията (причисляването им към съответния 

условен стопански клас.) да се съобрази с функционалната им принадлежност, 
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здравословното състояние на дървостоя, качество и % строителна дървесина за 

дозряващите и зрелите семенните насаждения; 
При представяне на предложението за обособените стопански класове и 

определяне размера на ползването от възобновителни сечи да се представят и сборни 

листове за изчисление на запаса на зрелите високостъблени насаждения по 

приложените математико- статистически методи за определянето му.  
 
Поставените искания към управлението и природосъобразното стопанисване на 

горите, както се вижда са строго специфични за отрасъл „Гори и горско стопанство”. 
Те, може би, са неразбираеми за по-широката общественост, но са достатъчна гаранция 

за сериозното отношение на горското стопанство в общината за стопанисването и 

ползването на горите и горските територии. Трябва да се отбележи също, че държавата 

в лицето на МЗХ и по специаблно в лицето на Изпълнителната агенция по горите се 

стреми с промени в нормативната уредба за горите да въведе по-строги норми за 

контрол при стопанисването на горите. Голяма част от поставените при  планирането 

проблеми се взеха предвид и се включиха в новите нормативни документи за горите 

приети през 2015 г.  
Промени бяха направени в ЗГ от 2011 г. (Обн., ДВ, бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила 

от 9.04.2011 г., изм., бр. 43 от 7.06.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., 

изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., 

бр. 102 от 21.12.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 27 

от 15.03.2013 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 109 от 

20.12.2013 г., изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г., изм., бр. 53 от 27.06.2014 г., бр. 61 от 

25.07.2014 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп., бр. 60 от 

7.08.2015 г., в сила от 7.08.2015 г.), като по-голямата чест от премините бяха насочени 

към стопанисването на горите и горските предприемачи-дърводобивните горски 

фирми, както и дървопреработвателните предприятия. Бяха детайлизирани 

отношенията във връзка с двожението на продуктите от горите, като поставянето на 

проследяващи устройства на превозни средства и складове и пр. 
В бр. 72 от 18.09.2015 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (Обн. - ДВ, бр. 64 

от 19.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; изм. и доп., 

бр. 72 от 18.09.2015 г. ) 
Публикувана е НАРЕДБА № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране 

в горските територии (обн., ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.) с която се регламентират 

дейностите по инвентаризация и планиране в горите и се дава ход на Областните 

планове за развитие на горските теритроии, които се явяват свързваща връзка межде 

Националната стратегия и Националния план за развитие на горите и планомете за 

развитие на горите на общинско ниво. 
Допълнена и обновена е и НАРЕДБА № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и 

опазването на горските територии, издадена от министъра на земеделието и храните и 

министъра на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 11 от 7.02.2012 г., в сила от 7.02.2012 г., 

изм. и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.). 
Въведен е софтуер за издаването на електронните превозни билети, с който се 

контролира вече и движението и използването на т.нар. „пластмасови пластини”, така 

че при повторно въвеждане на някой номер системата не издава превозен билет. 

Системата беше експериментирана в редица ДГС и ще бъде въведена повсеместно от 

01.11. 2015 г. 
Вижда се, че още в процеса на планиране голяма част от поставените искания от 

Заинтересованите страни намират своето решение, без да коментираме това устройва 

ли и ли не устройва и двете страни на проблема-държавата като стопанин на 

държавните горски територии и контролен орган върху всички гори и горски територии 

и потребителите на дървесина. Открит все пак остава въпросът, поставян на срещите 

със заинтересованите страни, докога държавната горска администрация ще въвежда 
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правила, които само ще се отнасят до ограничаване на бизнеса и докога ще се изменят 

нармативните документи, приети но МЗГ и МС със Заповеди на Министъра на ЗХ, в 

които ще се пояснява кое какво е... Крайно време е преди да се приеме нормативен 

документ той, както се казва, да „бъде проигран на терена”, а не да се експериментира 

на гърба на горските фирми, а и за загубите от тези експерименти някой трябва да 

поема политическата отговорност... Така се получава и с приемането на Наредбата за 

сечите и маркираните за сеч дървостои, ограничаване на площи и интензинвости на 

насаждения които са комплектовани и маркирани вече и дори минали през тръжни 

сесии, а да не говорим за различните тълкувания на едни или други текстове от 

различните нива на горскита служби до преките изпълнители. 
 
6.2.1. Б. Дърводобив и дървопреработване 
Дърводобивът и дървопреработващата промишленост са важна част от 

икономиката на общината.  От една страна има значителен, качествен, дървесен ресурс, 

а от друга - голяма част от дървесината, въпреки нарастващото търсене, не се 

оползотворява ефективно, като не се прилага дълбочинна преработка на дървесината на 

територията на общината, а доста често една част от дървесината се продава 

непреработена. Проблем, възпрепятстващ едновременно работата на ТП ДГС и 

фирмите занимаващи се с дърводобив и дървопреработване, е липсата на ясни 

перспективи за развитие на този бизнес, което води след себе си не достатъчно 

професионализъм и липса на мотивираност за оборудване на процесите със съвременна 

техника при работата в горите и при дървопреработването. Това е от една страна 

неяснотите по отношение на договарянето за дългосрочно ползване на гори и 

постоянно сменящите се условия за работа в горите. 
 Основните цели, които трябва да бъдат постигнати са: 
-нарастване относителния дял на местните дърводобивни, дървопреработващите 

и фирмите, занимаващи се със занаятчийство и дървообработка в общината в общото 

икономическо развитие за осигуряване на поминък на населението, трудова заетост и 

местен бизнес; 
-провеждане на дейности за природосъобразно, устойчиво и 

многофункционално стопанисване на горите; 
-категоризация на дърводобивните обекти, като тези разположени в затворени и 

трудно достъпни обекти да са на по-ниска продажна цена;  
- при освидетелстване на сечищата да се следи за по-добро почистване на 

сечищата, с оглед и на сегашните и бъдещи курортните функии на гората в общината. 
При провеждането на процесите по дърводобива и реализацията на дървесината 

заинтересованите страни считат, че с прилагането контрол чрез набиването на 

пластмасовите пластини,  производителността на експедиторите се намалява три пъти- 
от 200 на  60 м3/дневно. Трябва да се увеличи произодителността на експедиторите от 

ДГС, а не да се намалява, защото това води до забавяне на доставки, задържане на 
камиони и техника по складове и сечища и всичко е на гърба на фирмите.  

Освен това експедиторите са ангажирани по на доста складове и на доста големи 

растояния и фирмите трябва да изчакват и да губят време и средства от престои на хора 

и транспортна техника.  
Стойността на тези пластини  не трябва да се калкулира като разход на фирмите. 

Това е контрол на дървесината и този разход следва да си остава за сметка на тези 

които искат да го правят. На един камион тази стойност може да достигне до 15-20 лв., 

а за годината за една фирма с 10 камиона този разход достига до 7 000 лв. Това 

означава все едно шофьорите да плащат за камерите на КАТ, когато ги спират за 

проверка.  
Мобилните групи, когато са разположени през различни разстояния, нямат 

връзка по между си, правейки по няколко проверки по време на изпълнение на един и 

същ курс от Сърница до Варна, проверяват едно и също, и ни губят времето на 

транспортното средство и екипа.Това са по 3-4 проверки по време на курса, като 
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сложим по половин - един час за проверка, това са 2-3 часа работно време на камионите 

за един курс до Варна и така губим пари, време и неустойки за неизпълнение на 

доставките. 
В тази връзка и в това направление ЗС на територията на общината считат, че 

трябва: 
- Да възстанови практиката всяко ТП ДГС да има собствени работници за по-

ефективна работа.  
- Горите в този район са в отлично състояние, а Общината разполага с огромен 

горскостопански ресурс, което предполага, че дърводобивът и дървообработването 

трябва да се считат и за напред за  основен поминък на общината. 
- да се подпомогне бизнеса в горския сектор като се въведат законови 

облекчения за фирмите, които спазват правилата, сертифицирани са и могат и искат да 

работят в горите. 
 

6.2.1. В. Биоразнообразие 
Опазването на биоразнообразието в горите е първата стъпка към осигуряване на 

устойчивата (стабилна, здрава) гора, което е основа за доброто естествено 

възобновяване на горите, което изисква природосъобразност при стопанисването на 

горите и в крайна сметка води до устойчивост и на социо-икономическите процеси, 

свързани с тях. Най-важните елементи на горското биоразнообразие са: площта на 

горите и антропогенното присъствие; възрастта и структурата на гората; наличието на 

стари, кухи, гнили и гниещи дървета. Опазването на биоразнообразието в различна 

степен може да се съчетае с туризма, водоохранната и почвозащитна функции на 

гората.  
Биологичното разнообразие, в т.ч. и на разнообразието и състоянието на горите 

в горските територии, е застрашено от неясноти по развитието на рудодобив на 

волфрамови мини в община Велинград и евентуално и на прилежащи територии на 

община Сърница. При разработването на ПРГГТ на община Велинград се констатира,че 

такава дейност е развивана преди десетилетия и се правят на ново опити за 

възстановяване и развитие на този рудодобив. Общественото мнение няма ясно 

изразена и обособена позиция по въпроса, тъй като няма достъп до експертизите и 

екологическите оценки от досегашната дейност и очакваното въздействие на 

рудодобива в бъдеще. Заинтересованите страни са притеснени от това че правените 

оценки може да са манипулирани и предварително с предизвестен край поради 

възлагането им от инвеститорите. От анализа на исканията и проведените дискусии със 

заинтересованите страни се установява, че същите нямат особени притеснения по 

отношение на биолгочното разнообразие и опазването му. Горите са в сравнително 

добро санитарно състояние, както и не се наблюдават изразени природни сукцесии, 

които да водят до рязка смяна на дървесните видове.  
Запазването на биологичното разнообразие през следващия период ще бъде 

свързано със сертифицираните гори и горски територии в ТП ДГС и ще е насочено към 

определянето на ГВКС (Гори с висока консервационна стойност). Това ще се извърши 

посредством лесоустройствената ревизия през 2014-2015 г. Освен това ТП ДГС – 
Селище е сертифицирано по системата FSC и ежегодните контролни одити ще 

проверяват тази важна за биологичното разнообразие страна. 
Главните цели тук са:  
Запазване на биоразнообразието в горите;  
Създаване и актуализиране на обществено достъпна база данни за горите и 

биологичното разнообразие; 
Да се уточнят площите по НАТУРА 2000 на територията на общината; 
Определяне, картиране и поддържане на ГВКС по FSC. 
Да се открие документацията за извършваните до 2015 г. , от различни 

колективи, на които е възложено (възмездно) да направят Експертизи и Екологични 
оценки на въздействието на рудодобива в региона върху околната среда и горите. 
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Според заинтересованите страни в направлението опазване на биологичното 

разнообразие усилията следва да са насочени, не само към изграждане на екопътеки в 

горските територии, а и към обособяване на място за къмпинг с необходимата  

инфраструктура.  
Исканията на ЗС в това направление са: 
- Да се възстановят земи от ГФ на хората при представяне на документи за 

собственосткакто и да се предоставят карти за земите в Натура 2000.  
- Да не се отчуждават места с национално значение. /пътя ВД-Сърница/.  
- Да се изчертаят местата за вододайни зони.  
- Да се направи комисия за бедствия и аварии с участник горски служител.  
- Да се почистят териториите от отпадъци и паднала дървесина от снеговали и 

ветровали  
- Сметището да се премахне от входа града и да се присъедини към депо в 

с.Барутин. 
На първото лесоустройствено съвещание по отношение на запазване на 

биологичното разнообразие могат да се причислят отправените искания и препоръки 

към проектантския екип и отговорните институции: 
- При представянето на данните от инвентаризацията в таксационната 

характеристика на всеки подотдел, същата максимално да съдържа данните от 

работните описания (пределни стойности по възраст, диаметър, пълнота, състояние, 

данни за подраста). 
- Дървесните видове, предвидени за залесяване, както и видовете подходящи за 

месторастенето (целеви състав) на насажденията да се съобрази с типа месторастене, 

произхода на насажденията, функционалната принадлежност и естественото 

възобновяване за съответния подотдел. 
- При извършването на инвентаризацията и теренно-проучвателните работи в 

работните описания да се отрази стопанския клас, вида сеч, интензивност, а за зрелите 

насаждения, математическия метод, по който ще се установява запасът им. Също така 

да бъдат измерени и записани височините по степени на дебелина, съобразно средния 

диаметър за определянето на височинния разред. 
- Целите на стопанисването на насажденията (причисляването им към 

съответния условен стопански клас) да се съобрази с функционалната им 

принадлежност, здравословното състояние на дървостоя, качество и % строителна 

дървесина за дозряващите и зрелите семенните насаждения. 
- При представяне на предложението за обособените стопански класове и 

определяне размера на ползването от възобновителни сечи да се представят и сборни 

листове за изчисление на запаса на зрелите високостъблени насаждения по 

приложените математико- статистически методи за определянето му.  
 

6.2.1. Г. Залесяване 
Това направление не е от особена важност за региона. Както се посочва 

естественото възобновяване на горите протича много добре.  
Главната цел, поради което това направление фигурира, е че вече трябва да се 

дава приоритет на естественото възобновяване, като се полагат усилия за при 

стопанисването на създадените горски култури. Задачата при стопанисването им е 

естественото им възобновяване; поддържане и увеличаване на залесената площ на 

стопанството, а там където естественото възобновяване е затруднено или има 

основателни причини за това, да се провежда залесяване. Това мероприятие да бъде 

съобразени с изискванията на месторастенията и ЗГ. 
В държавния горски разсадник, както и в частни такива, ако бъдат създадени в 

бъдеще, да се планира производство и да се произвеждат фиданки предимно от местни 

дървесни видове за залесяване, които да са съобразени с очакваните климатични 

промени. 
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6.2.1. Д. Естествено възобновяване и видов състав 
Естественото възобновяване в гори е основен приоритет при стопанисването на 

горите. При провеждане на възобновителните сечи да се цели и постига по -
разнообразен видов състав, а при регулярно провеждане на отгледни сечи да се достига 

и до съкращаване на срока на дървопроизводство. Това изисква висок 

професионализъм от страна на лесовъдите, което налага непрекъснатото им обучение 

за новостите в горското стопанство. Известно е, че естественото възобновяване е за 

предпочитене, поради много по-ниската себестойност на дървесината при повишена 

устойчивост на насажденията на болести, гъби, вредители и замърсявания, както и 

поради значението му за ландшафта и опазването на биоразнообразието. Целта е 

приоритетно използване и направляване на естественото възобновяване и 

поддържане на оптимален видов състав в горите. 
 

6.2.1. Е. Защита на населените места  
Главната цел, която трябва да бъде постигната е осигуряване на защита срещу 

природни бедствия. Провеждане на дейности за поддържане разнообразието на 

ланшафта на територията на общината и защита на инфраструктурата и на населените 

места. 
 

6.2.1. Ж. Лов и риболов  
Поддържане и увеличаване на дивечовите и рибните запаси. Повишаване на 

екстериорните качества на дивеча. Увеличаване на запасите от трофейни животни и 

постигана на по-високи финансови резултати от тези дейности. Исканията в тази насока 

са разгледани и в приоритет 4, където са описани исканията за управление на 

природните ресурси. ЗС страни настояват да бъдат  уточнени и картират всички 

установени токовища и трайно установени места за сватбуване и се набележат мерки за 

тяхното опазване и подобряване. Част от исканията в това направление са обект и на 

подобряване на инфраструктурата в горите и територията на общината, което е 

свързано и със строеж на рибни прагове, зарибяване и пр. ЗС настояват при 

проектиране на специализираната фуражна база, необходима за подхранването на 

дивеча, да се спазват изискванията на ЗЛОД и Правилника за неговото прилагане. В 

земеделски територии, същата да се предвижда само в случаите когато са налични 

сключени договори със собствениците им.  
- При провеждането на първо лесоустройствено заседание е предвидено с 

новото устройство на горите 2015-2016 г. на картния материал да бъдат отразени 

установените маршрути за наблюдение на мечката и да се предвидят мероприятия и 

действия за подобряване на организацията по охрана на рибните запаси и дивеча от 

бракониери. При новото лесо- и ловоустройство да се разработят документите за 

ловните райони с характеристика на данните за различните видове дивеч, а във връзка с 

предвиденото със заданието, изграждане на БИСД, ТП,  „ДГС Селище”  да предприеме 

необходимите действие съгласно изискванията на чл. 8 от ЗЛОД. Поставени са 

изисквания таблиците за разпределение на площта по ловностопански райони, 

фуражната база и за проектираните биотехнически съоръжения да се разработят и по 

ловища, както и картите на проектираните ловностопански мероприятия в М 1:25000 да 

се разработят по ловностопански райони. 
 
6.2.1. З. Опазване и охрана на горите 
Осигуряване на надеждна защита на горите от пожари, каламитетно развитие на 

болести и вредители и опазване от ерозия. Разработване, внедряване и контрол върху 

изпълнението на планове за превантивни мерки за борба с природните бедствия и 

недопускане на производствени аварии.   
В това направление според заинтересованите страни конфликтните точки са 

насочени към проблемите свързани с поставянето на GPS-те на камионите извозващи 

дървесината от гората. ЗС считат, че не е рентабилно на старите камиони да ги има тези 
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устройства и твърде скъпо е поддържането им – месечната такса е по 40 лв. за една 

кола т.е. годишно за всеки камион фирмата трябва да губи по 600-700 лв за поставяне и 

поддръжка на GPS-те, да не говорим за закупуването и поставянето им. 
GPS-те да се поставят само на камиони превозващи дървесина и дървени 

материали от временен склад извън гората до населените места. 
При извършена проверка от горски власти или контролни органи на митница 

или от МВР тази проверка да важи до доставка на материалите до клиента. При 

извършена щателна проверка и редовни и изрядни документи, както и запечатан и 

обезопасен товар при спиране за проверка да се представят само протоколите от 

първата проверка, а не на всяко спиране от органите на горите да се започват 

безконечни разговори и измервания на дървесина и документи. 
Поставянето на видеонаблюдението на собствените ни цехове е унизително. 

Това са си наши пространства и поставянето на видео наблюдение нарушава правата ни 

и не води до никакви резултати, а само правим разходи за това наблюдение. Който иска 

такъв начин на проверка да си поставя наблюдателни камери на пътя и където иска. 
Мястото на горската институция е в горските територии, а камерите в нашите 

цехове нямат място и не е нужно и няма нужда горската власт да наблюдава нашите 

механизми на работа в цехове и стопански дворове. Контролните органи имат по закон 

право да правят внезапни проверки и не сме длъжни да се натоварваме с 

видеонаблюдения и разходи за поддръжката им или да пазим записи и пр. 
Заинтересованите страни настояват и изискват: 
 -Изграждане на нови противопожарни кули за наблюдение на територията и 

използване на специални наблюдателни средства (дрон”) за превантивни действия 

срещу пожари, нарушения, каламитети и пр. 
- РДГ - Пазарджик, Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян, ТП 

„ДГС - Селище” да осъществяват текущ контрол по изпълнението на теренно-
проучвателните работи при провеждането на сегашната лесоустройствена ревизия.  

- Ежемесечно да се извършват проверки на приключилите теренно-проучвателни 

работи от комисия, в чийто състав задължително участва представители на тези 

организации, отговорниците от страна на горското стопанство, представител на 

изпълнителя на поръчката.  
- По време на проверката участие трябва да могат да вземат и представители на 

собственици на гори, представители на НПО и други заинтересовани лица.  
- За извършените проверки да се съставя подробен протокол, който да се 

представя в ИАГ. Констатираните пропуски да се описват по отдели и подотдели и да 

се посочва срок за отстраняването им. 
- След съгласуване с възложителя и РС ПБЗН гр. Велинград, в плана за опазване 

на горските територии от пожар предвидените противопожарни мероприятия да се 

опишат по вид, обем и изпълнението им по години (за първите три години след датата 

на утвърждаването на плана). 
- За съществуващи противопожарни съоръжения и налични противопожарни 

депа, да се считат само тези,  отговарящи на нормативната уредба. 

 

6.2.2.Развитие на туризма 
Развитието на устойчив туризъм е един от важните приоритети на Община 

Сърница. Опазването на горите и природните дадености на региона са едно от първите 

необходими условия за постигането на такава цел. В тази връзка от изключителна 

важност е опазването на неповторимите природни пейзажи и ландшафта покрай 

главните пътища, около туристическите маршрути и обекти, включително места за 

настаняване, къмпиране, краткотраен отдих, погледни места и др. 
Целта е оптимално и балансирано използване на горите и горските 

територии за развитие на устойчив туризъм.  
Тази цел ще бъде постигната чрез: 
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- създаване и поддържане на „зелени зони” около населени места, 

туристическите обекти и промишлените зони.  
- оптимизирано използване и поддържане на системата от туристически 

маршрути и обекти.  
- провеждане на дейности за развитие на различните форми устойчив туризъм. 
Съчетаването на горските пейзажи и територии с опазването и използването на 

водните ресурси и територии е една от задачите задачи при стопанисването на горите.  
Това е свързано с воденето на природосъобразни, щадящи природната среда 

сечи и лесовъдски мероприятия. 
Заинтересованите страни настояват за развитие на туризма да се редприемат 

следните действия: 
Да се опишат и дадат предложения за обособяване като защитени месности на 

забележителности на община, като м. Жабата, м. Побит камък, м. Стената и др.  
Същите да се картират и нанесат на туристическите и на горскостопанските 

карти.  
На картния материал да бъдат отразени установените маршрути за наблюдение 

на мечката.. 
Изграждане на съвременна инфраструктура в места подходящи за изграждане на 

еко-къмпинги. 
Определяне и изграждане на инфраструктура за „Алея на любовта” с 

необходимите места за пикник, заслони, места за наблюдения на красиви природни 

забележителности и пейзажи и пр. 
Разширяване и затвърждаване на позициите за развитие на т.нар. „етно-културен 

обмен и туризам”, където бенефициенти ще са общината, НПО, ТП ДГС и цялата 

търговска мрежа и туристическа инфраструктура 
Определяне и изграждане на инфраструктура за „Алея на любовта” с 

необходимите места за пикник, заслони, места за наблюдения на красиви природни 

забележителности и пейзажи и пр. 
Използване на съвременна техника за заснемане на забележителностите на 

общината, тяхното картиране и разработване на програма за привеждането им в 

туристически обекти. Проучване, картиране, описване и обособяване на 

архиологически обекти. 
Да се направи програма за проучване на възможностите за изграждане на ски-

писти-има достатъчно сняг на територията и инфраструктурата за настаняване на 

туристи е добре развита. 
Да се предложи на ловните дружинки на територията на общината да се отделят 

и да се сформира отделно ЛРД на община Сърница. Това да се гласува на събрание на 

ловците и риболовците. 
Изграждане на трасета за офроуд.и места за картинг-писти. 
Изграждане на подходяща инфраструктура, трасета, заслони и пр.за провеждане 

на фото-лов, конна езда или преходи с коне,  велосипедни преходи и пр. Избор на места 

за изграждане на атракционни кътове и месности с направа на лифтови съоражения за 

деца и пр. 
Да се проучат възможностите за построяване на рибни прагове по реката с цел 

аериране на водата и подобряване на условията за живот на рибните запаси. 

Подобряване на условията за риболовен туризъм 
 

6.2.3. Подобряване на инфраструктурата в горите 
Горски пътища 
На територията на Общината горско-пътната мрежа е слабо развита и не може 

да се каже че е в добро състояние. Това предполага затруднения при добива на 

дървесина, използването на съвременна техника и прилагането на модерни технологии.  
Целта, която трябва да бъде постигната, е да се осигури постоянен достъп до 

обектите в горите.  
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За целта се налага да се направи SWOT анализ на състоянието на ГПМ, като се 

отбележат силните и слабите страни, заплахите, но и възможностите за подобряване. 
Горска инфраструктура 
Инвентаризиране и привеждене в известност на инфраструктурните обекти в 

горите и горските територии. Изясняване на собстеността, състоянието й, правата и 

отговорностите на собствениците и набелязване на мерки за поддържането и 

използването. При анализа на исканията се вижда,че голяма част от тях се припокриват 

и най-често срещаните са свързани с ползването и управлението на горите и горските 

територии, управлението на горските територии, но същевременно и със 

строителството на инфраструктурата за тези дейности. 
При провежданети на първо лесоустройствено съвещание са поставени искания 

към изпълнитела на ГСП и заинтересованите интституции и страни: 
- Изграждане на съвременна инфраструктура в места подходящи за изграждане 

на еко-къмпинги. 
-  Да се проучат възможностите за изграждане на  ски писти на територията на 

общината. Да се развие туризма основно в т.ч. и зимния туризъм. Има дадености, но 

няма инфраструктура? 
- Изграждане на нови противопожарни кули за наблюдение на територията и 

използване на специални наблюдателни средства (дрон”) за превантивни действия 

срещу пожари, нарушения, каламитети и пр. 
- Проучване, чрез сондиране на територията, за установяване на наличието на 

минерална, трапезна и питейна вода и изграждане на водоизточници и използване на 

подземните водти ресурси. 
- - Да се предвиди изграждане на пътища и реконструкция на съществуващи 

такива с цел придвижване на противопожарната техника, както и изграждането на 

изкуствени водоеми с цел зареждането на противопожарната техника с вода. 
- Изграждане на съвременна инфраструктура в места подходящи за изграждане 

на еко-къмпинги. 
 
 
6.2.4. Управление на водните ресурси 
Общината, както се посочи, разполага с достатъчно горски и водни ресурси и те 

трябва да бъдат при управляеми условия. 
Основно искане в това направление е подобряване на системата за управление 

на водите и водовземните съоръжения в горите. Това изисква провеждане на дейности 

за опазване на санитарно-охранителните зони и водосборите, както и на съораженията 

разположени в тези зони. 
Исканията на заинтересованите страни са: 
По горскостопански ресурси 
Да се проучи въпросът със собствеността на общинските гори-колко са, имат ли 

надлежно оформени документи и как общината ще организира стопанисването и 

ползването им. Сега при устройството на горите този въпрос следва да бъде изяснен и 

решен. 
Да се опишат и дадат предложения за обособяване като защитени местности на 

забележителности на община, като м. Жабата, м. Побит камък, м. Стената и др. Същите 

да се картират и нанесат на туристическите и на горскостопанските карти. 
Да се проучат възможностите за построяване на рибни прагове по реката с цел 

аериране на водата и подобряване на условията за живот на рибните запаси. 

Подобряване на условията за риболовен туризъм. Подобряване на организацията по 

охрана на рибните запаси и дивеча от бракониери. При новото лесо- и ловоустройство 

да се разработят документите за ловните райони с характеристика на данните за 

различните видове дивеч. 
Да бъдат уточнени и картират всички установени токовища и трайно установени 

места за сватбуване и се набележат мерки за тяхното опазване и подобряване; 
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Изясняване въпросите с пасищата и мерите. Вземане на решения за 

предоставянето им, с цел развитие на животновъдството, и същевременно и тяхното 

привеждане в културен вид - почистване, затревяване, провеждане на агротехнически 

мероприятия, където е необходимо. 
Устойчиво управление и стопанисване на горските ресурси - Определяне, 

картиране и поддържане на ГВКС по FSC. Да се уточнят площите по НАТУРА 2000 на 

територията на общината; да се прекратят договорите с концесионерите на ловните 

площи? Нанасят се много щети върху земеделските имоти от диви прасета и неспазване 

на законовите разпоредби. 
В горите с ВКС с решаващо значение за осигуряването на основните нужди на 

местното население - поминък, здраве, съхраняване на културните ценности и 

традиции, при необходимост да се предвижда изграждането на съоръжения с основна 

значимост за осъществяването на тези нужди. 
 
 
Управление на ресурсите в т.ч. и на водните ресурси. 
Проучване, чрез сондиране на територията, за установяване на наличието на 

минерална, трапезна и питейна вода и изграждане на водоизточници и използване на 

подземните водни ресурси.  
Да се отразят с условен знак попадащи в границите на горските територии малки 

водоизточници (каптажи, чешми, извори и др.), както и издадените от БД 

„Западнобеломорски район” гр. Благоевград разрешителни за питейно битови 

водоснабдявания на отделни ползватели и населени места. 
Подобряване на системата за управление на водите и водовземните съоръжения 

в горите, което изисква каптиране и картиране на водоизточниците и картиране на 

водопреносната мрежа и нанасянето й на горскостопанските карти. Така ще се намалял 

повредите при сечите, извоза и транспорта на дървесина и продукти от гората; 
Да се направи програма за почистване на речните дерета и площите покрай 

водните течения и язовира. 
Да се анализират и предложат възможности за развитие на еко-животновъдство 

и еко-растиниевъдство, съвместно с дърводобива  и туризма. 
Да се проучат възможностите за изграждане на ски писти на територията на 

общината. Да се развие туризма основно в т.ч. и зимния туризъм. Има дадености, но 

няма инфраструктура?  
Да се предвидят достатъчно средства за развитие на защитената зона „Тъжник” в 

м. Чибуците 
Да се финансира и да продължат изследванията за защитения рак, наличието на 

който е индикатор за чиста природа. 
Проектираните противопожарни кули, пътища за придвижването на 

противопожарната техника да се синхронизират с противопожарните планове на 

съседните териториални подразделения, както и с одобрени или действащи такива на 

територията на община Сърница 
Към плана за защита на горските територии от пожар да се приложи спъсък на 

имотите по собственост, в които имоти е предвидено да се изграждат 

противопожарните съоръжения (минирализовани ивици, просеки, горски автомобилни 

пътища и др.) 
Във връзка с инвентаризация на горските територии и изработването на 

горскостопански карти, както и изработването на горскостопанския план и плана за 

дейностите по опазването от пожари да се определи отговорник от ТП „ДГС Селище”.  
Да се предвидят законосъобразни мерки за облекчаването на собствениците на 

гори в т.ч.ч и на горското стопанство за поддръжката на сертификатите. 

Сертифицирането  на стопанството и на горските фирми е свързано с разходи, много 

пари, време и материални ресурси,  без това да носи някои облекчения. 
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На проведеното първо лесоустройствено съвещание към екипа, разработващ 

горскостопанския план и към отговорните институции, са поставени следните искания: 
В обяснителната записка от инвентаризацията площите да се посочат в пълния 

им обхват по категории и функции и се дадат и в табличен вид. 
Всички документи за прекатегоризирани и ново обособени горски територии с 

водещи защитни или специални функции да се предоставят на изпълнителя до 

31.10.2015 г. 
В срок до 30.08.2015 г. ТП „ДГС - Селище” писмено да уведоми всички служби 

и организации, касаещи тяхната дейност и имащи отношение към предстоящата 

инвентаризация и изработването на горскостопански план, план за ловностопански 

дейности и план за дейностите по опазването от пожари, да предоставят копия от 

скици, документи и заповеди, засягащи горски територии в района на стопанството. 
Промените по видове собственост въз основа на актуализирания цифров модел 

на КВС, предоставен от съответните общински служби по земеделие и СГКК гр. 

Пазарджик, да се извърши не по-късно от 30.12.2015 година. 
Констатираните грешки и несъответствие за горските територии при 

съпоставянето на кадастралната карта и картата на възстановената собственост от една 

страна и горскостопанските карти от досега действащия проект от друга, да се посочат 

в списък по имоти и землища и да се предприеме процедура за отстраняването им по 

реда на Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) като „явна фактическа грешка”. 
Прекатегоризирането на съществуващите и обособяването на нови 

семепроизводствени насаждения и градини да се извърши съвместно с ГСС Пловдив. В 

срок до 15.09.2015 г., ГСС Пловдив да предостави на изпълнителя досиетата на 

съществуващите семепроизводствени насаждения, градини и географските култури на 

територията на ТП „ДГС Селище“. 
При предаването на данните от инвентаризацията на горските територии и 

изработените горскостопански план, план за ловностопански дейности и плана за 

дейностите по опазването от пожари (в срока по чл. 2, ал. 1 от договора за изпълнение 

на поръчката, т.е. 31.05.2016 г.), изпълнителят на поръчката следва да представи 

цифров модел в ZEM формат за горските територии по землища за тестването му с 

картата на възстановената собственост от съответната общинска служба по земеделие 

и/или формат съвместим за тестването му с кадастралната карта от службата по 

кадастър гр. Пазарджик. В случаите на установяване на несъответствия, да бъде 

изготвен списък и същият да се предостави на изпълнителя на поръчката за 

съгласуване. 
На Регионална дирекция по горите гр. Пазарджик да се представи цифров модел 

в ZEM формат общо и отделно за горските територии общинска собственост. 
Проектираните дейности по опазването от пожари да се съгласуват със РС 

„ПБЗН” гр. Велинград. 
На картите на проектираните противопожарни мероприятия с различни цветове 

и по подходящ начин да се обозначат пътищата, по които реално е възможно 

придвижването на противопожарната техника и тези, които би следвало да се 

предвидят за ремонт с цел осъществяване на тази дейност. 
Да се направи анализ на ерозионните процеси, протичащи в горските територии, 

предвидени и изпълнени мероприятия и необходимост от новопроектирани такива. 
При проектиране на специализираната фуражна база необходима за 

подхранването на дивеча, да се спазват изискванията на ЗЛОД и Правилника за 

неговото прилагане. В земеделски територии, същата да се предвижда само в случаите 
когато са налични сключени договори със собствениците им. 

В записката на горскостопанския план да се приложи списък по подотдели, в 

които ще се извършва прочистване на минерализовани ивици, бариерни и лесокултурни 

прегради, горски автомобилни пътища и сервитути на въздушни електропроводи, както 

и в тези, в които е предвидено провеждането на „технически сечи” (за ловностопански 

и противопожарни мероприятия). 
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- В самостоятелни подотдели да се отделят всички горски територии, в които е 

извършено строителство, или в кадастралната карта и картата на възстановената 

собственост са посочени като друг вид територия, но за същите липсва законово 

основание за промяната на „вида територия“. В случаите, че тези територии имат 

характеристиката на гора по Закона за горите, същите да се опишат като такива. 
 

6.2.5. Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие между институциите 
Изследването на общественото мнение по този  приоритет показва, че 

гражданското общество следи развитието на процесите в горския сектор и това се 

доказва с проведените сертификационни процеси, както и доброто състояние на горите. 

Въпреки че повечето от исканията са насочени към останалите приоритети като 

управление и стопанисване на горите, управление и стопанисване на ресурсите и 

разбира се към строителство и поддържане на инфраструктурата в горите, то 

определено може да се каже , че всичко това тангира към развитие на устойчив бизнес 

чрез наличие на природа и подходяща инфраструктура. 
Исканията на ЗС в това направление са насочени към: 
- Усъвършенстване системата за снабдяване на местното население с дърва за 

огрев и строителен материал. Специално внимание да се обръща на групи хора в 

неравностойно (тежко) социално положение. 
- Да се изготвя ежегодно програма за работа на ДГС с училищата;. 
- Обществено осведомяване и достъпна информация за горите;. 
- При организиране на мероприятия и срещи, свързани с Плана за развитие на 

горите и горските територии, както и провеждането на други лесовъдски дейности, 

свързани с горите е необходимо публикуването на статии, оповестяване в медиите за 

случващващото се с цел по-висока обществена информираност. 
В това направление заинтересованите страни в общината настояват:  
- Да се правят ежемесечни срещи на горските служители с жителите на 

общината и да се организират съвместни мероприятия.; 
- Да се осъществява непрекъсната комуникация между общината и ДП ДГС, 

като горското стопанство информира общинското ръководство за провежданите 

мероприятия. 
- ТП ДГС да разработва ежегодна информация за състоянието на горите на 

територията на общината и тя да се качва на интернет страницата на ДГС и общината 

или на специално табло в общината. В тази информация да се дават данни и за 

провежданите е спечелени търгове, евентуално кои фирми и каква дървесна маса ще 

добиват и преработват. 
- Да има ежемесечни съвместни мероприятия СОУ-то с ТП ДГС - Селище  
- Да се създаде възможност за обучение и работа в горите на децата чрез 

разработване на съвместни ежегодни програми за работа между СОУ и ТП ДГС-
Селище; 

- Да се направят дипляни и брошури за интересни месности и туристически 

обекти, с които да се популяризират възможностите да туризъм. 
-  Да се изгарди Комисия за бедствия и аварии с участници от ТП ДГС. 
- Разширяване и затвърждаване на позициите за развитие на т.нар. „етно-

културен обмен и туризъм”, където бенефициенти ще са общината, НПО, ТП ДГС 

и цялата търговска мрежа и туристическа инфраструктура 
 

6.2.6. Необходимост от нормативни промени в управлението на горите. 
При обсъждането и анализ на исканията се оказва, че най-много от тях са 

насочени към промяна на нормативните документи. Тези искания пряко или коствено 

са отнесени към следните промени: 
Промяна на нормативната уредба, свързана с местното население и 

снабдяването с дърва и дървени материали: 
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- Снабдяването с дърва за местно население да се извършва от дърводобивни 

фирми; 
- Да се ограничи достъпа и дърводобив от физически и юридически лица без 

лиценз за работа в горите; 
- Снабдяването на населението с дърва за огрев да се извършва по ред определен 

в ЗГ, в които ред да се изключи възможностите за собствен дърводобив, а снабдяването 

да става с ваучери от социалното министерство. 
- Снабдяването на крайно нуждаещите с дърва за огрев и дървесина да се 

осъществява с ваучери, поети от социалното министерсто; 
- Доставката на дървата да се осъществява от дърводобивни фирми, от търговци 

и от складове и борси; 
 
Промяна на нормативната уредба за горите, свързани с провеждането на 

лесовъдски мероприятия 
- Навременно провеждане на отгледните сечи, заложени по ЛУП и 

Горскостопанските планове (особенно тези без материален добив). 
- Очертаване на мерки за ефективно усвояване на сухата и паднала маса и 

разрастващите се горски площи с влошено фитосанитарно състояние при спазване 

изискванията за осигуряване на необходимите количества за опазване на 

биоразнообразието; 
- В зоните до инфраструктурни съоръжения (далекопроводи и др.) и в близост 

(до 1,5 пъти височината на дървостоя) до пътища и туристически маршрути се отсичат 

всички сухи дървета, а също и дървета с опасни сухи клони. В случай, че тези зони са в 

Натура 2000, част от повалената суха дървесина се оставя.. 
- Залагане на задължителна клауза в ЗГ за перманентно и своевременно 

обследване на горските територии от оторизироните органи на МЗХ и ИАГ и даване на 

предписания от Лесозащитните станции (ЛЗС) на собствениците за извеждането на 

санитарните мероприятия. 
- Собствениците на имоти с влошено санитарно състояние да бъдат поканвани, с 

нотариално заверена покана, от съответното РДГ за провеждане на необходимите 

мероприятия по стопанисване на частните си имоти и при проявена безстопанственост 

от тяхна страна, горските и ловни стопанства да вземат своевременни мерки за 

справяне с възникналите проблеми. Разходите за направените мероприятие да бъдат 

възстановени от собственика на имота.. 
- В обявяваните от МОСВ вододайни зони, в които се налагат ограничения и/или 

забрана за ползването по ЛУП и Горскостопанските планове и привеждане на 

мероприятия, пропуснатети ползи и направените разходи (загубите) да не са за сметка 

на съответното ТП ДГС, което е влагало срества за провеждане на мероприятия за 

стопанисването/отглеждане на гората през изминалите години. Такава мярка трябва да 

залегне в Закона за горите, като идеята е да се изплащат парични (материални) 

компенсации за понесените щети/загуби. Да се създаде методика и наредба за 

изчисление на тези загуби и/или пропуснати ползи. 
- При всяко устройство на гори и горски територии лесоустроителя да прави 

мотивирано предложение за провеждане на бъдещите мероприятия, както и да дава 

аргументирано становище за резултатите от досегашното стопанисване на гората. 
- В ЗГ да се впише административно – наказателна норма за собствениците на 

гори и горски територии да бъдат задължени да заявяват в регистър в сътветното 

ДГС/ДЛС или РДГ собствеността си върху дадена горска площ, както и да поемат по 

този начин отговорност за нейното бъдещо лесовъдско стопанисване. При не спазване 

на тази разпоредба да подлежат на финансови санкции по ЗГ.  
- Да се предвиди мярка в ЗГ в горите частна собственост да бъде планувано 

провеждането на бъдещите лесовъдски мероприятия и ако собственикът не може да 

проведе мероприятието и възнамерява да възложи/отдаде провеждането на тази 

дейност ДГС да е първото лице, което да бъде поканено за изпълнението им и да може 
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да се сключи договор за изпълнението на това лесовъдско мероприятие. При 

невъзможност (отказ) от страна на държавното горско/ловно стопанство стопанинът да 

търси други изпълнители. 
 
Промени, свързани с обучение, образование, квалификация и 

преквалификация.  
Промяна и допълване на Глава петнадесета „Професионално обучение, 

квалификация и преквалификация” в ЗГ (2011) горската система да предвижда средства 

да обучение , квалификация и преквалификация за квалифициране на кадрите, 

работещи в системата на горите, както и ежегодна проверка на знанията/уменията и 

опита на служителите. Обучение на горските служители от Държавните предприятия, 

ИАГ и нейните териториални звена РДГ за осъществяване на ефективни връзки с 

обществеността, които да осъществяват контакти, да водят диалози с обществото по 

проблемите на българската гора. Разработване на програми за работа с училищата от 

ДГС и провеждане на съвместни мероприятия по опазване на горите. 
 
Промяна на нормативната уреда, свързана с ползването от горите 
- Средствата от фонд „Инвестиции” да могат да се използват, освен за строеж на 

нови горски пътища, така и за поддържането на съществуващата и изграждането на 

нова инфраструктура. 
- Да се създадат комисии към МЗХ, ИАГ и РДГ, които ежегодно да 

осъществяват контрол по отношение на изискванията за фирмите, кандидатстващи по 

реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина 

и недървесни горски продукти”. 
- Фирмите, които не отговарят на необходимите изисквания да не се допускат до 

участие или да се дисквалифицират в търговете, провеждани от териториалните 

поделения на горските предприятия. 
- Фирмите работещи в горите трябва да притежават необходимия сертификат, за 

да може да работят легално, класификация на дърводобивните фирми може да се 

направи и на база получените сертификати и оборота от добита и преработена дървесна 

продукция.  
 

6.3. Матричва подредба на исканията 
Таблица 7. Матрична подредба на исканията при изготвянето на ПРГГТ за 

района на Община Сърница 
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Приоритет № 1. Устойчиво стопанисване и ползване в горите. 
1 И И         #      

2,3,4,5,6,7,8,9,10, 
15, 16 

И И         #      

11, 12, 13, 14,  И          #      

17, 18 И И И И       #      

20, 21, 22, 22, 24, И И         #      

25 И               # 
26 И И И             # 
27, 33, 48 И И И             # 
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28, 29 И              #  

30 И          #      

31, 32 И          #      

35 И И И        #      

35 И          #      

39 И И #              

55 И #               

60, 61, 62, 78, 79, 
81, 85, 86, 87, 88, 
89, 92, 94, 

# И               

97 И И И          #    

111 И И           #    

                 
Приоритет № 2. Развитие на устойчив туризъм. 

37 И И #              

39 И И #              

51 И И  И          #   

52 И # И И             

57 И # И         И     

93 # И               

98  И   И        #    

100 И И И И И        #    

101 И И И И И        #    

102, 103, И И И И И        #    

107, 108, 110, 
113, # # # # #        #    

114 # # #          #    

115   И        И И # И   

                 
Приоритет № 3. Подобряване на инфраструктурата 

34   И             # 
51 И И И И          #   
73, 74, 75, 76, 77, 
82,  

#  И И      И       

83, # И И              
90 # И И И             
98 И И И И И        #    
102 И    И        #    
103  И И        И  #    
104 И И И И И    И    #    
107 И И И И И        #    
108, 109 И И И И И        #    
111 И И И И И     И   #    
112 И И И И     И    #    

113  И И И И        #    
115  И И И И        #    
                 

Приоритет № 4. Управление на природните  в т.ч. и на водните ресурси 
19 И И И        #      
37 И И # И И            
38 И И #              
39 И И #              
40 И И #              
41 И И # И     И        
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43 И И # И     И        
44 И  # И             
52 И # И И             
54 И # И И     И        
56 И # И И     И        
57 И # И И     И        
58 И И И И И         #   
59 И И И И И         #   

63 # И               

64 # И И И             
65 # И И И        И     
66, 67, 68, 69, 70, 
 

# И И И             

71, 72, 76, 77,  # И И И      И      # 
78 # И        И       
80 # И И И     И        
82 # И И И      И       
83 # И И И             
84 # И И И            # 
86 # И               
88 # И И И             
90 # И И И             
91 #    И            
92 # И И И И            
94 # И   И            
95, 96 # И   И            
97 И И И          #    
98  И И И     И    #    
99  И И И     И    #    
100  И И И         #    
101 И И И И         #    
104 И И И И     И    #    

105 И И И И         #    

106 И И И И         #    
109 И И И И И        #    
112   И      И    #    

Приоритет № 5. 
42 И И #       И       
45 И И #             И 
46 И И # И  И     И И И И  И 
47  И #              
49, 50 И И И И  #          И 
53 И # И И И И И И И И И И И И И И 
114 И И И И И И И И И И И И # И И И 
                 

# – група или ведомство, поставило исканията; 
И – група или ведомство, към което е поставено искането. 
 
7. Анализ на целите  - позитивна и негативна ситуация (SWOT-анализи - 

дърво на проблемите) 
7.1. Анализ на целите – обща информация 
Процесът на Многофункционалното горско планиране се характеризира с това, 

че в основата му са заложени редица демократични подходи, като основният от тях е 

партисипативния подход или казано с по-обикновени изразни  средства това е подход 

базиран на участието на заинтересованите страни. Този подход дава възможност, 

независимо от процедурата на провеждане на планирането и спазването на етапите и 

стъпките на разработване, обсъждане е приемане на ПРГГТ за всяка територия да се 

очертаят специфичните за нея проблеми. Това се постига като се дава възможност на 

заинтересованите страни активно да умастват в процеса при самото разработване на 
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плана т.е. в процеса на планиране. Така за всяка територия, обект на планиране, 

изпъкват специфичните пролеми и конфликтни точки. Съвсем естествено е, ч повечето 

общини някои от проблемите да са сходни и/или повтарящи се, но при процеса на 

планиране заинтересованите страни са тези, които определят приоритетите за развитие 

на горите и горските територии, а задачата на Водещата група е да направлява процеса 

и да обучава заинтересованите стрини, като дава насоките за разрабитване, така че да 

се спазват нормативните изисквания. Това следва да покаже, че процесът на планиране 

е отворена система, но е доста сложен за прилагане, ако своевременно не се изяснят 

конфликтните точки и проблемите със заинтересованите страни и в процеса на 

планиране да се предложат и възможните решения, но така, че да не са в противоречие 

с местните, националните и международни нормативни изисквания, подписани 

договори, спогодби, екологически и пр. Но и да отчитата нравите, обичаите, 

изискванията на живеещите в съответната община. 
Както се посочи с най-висок процент искания на заинтересованите страни са 

тези свързани с управлението и стопанисването на горите – 36 %.  Като се има предвид 

разпределението на земите в тази община, посочено по-гори, от където се вижда че 

това е типично горска община, може определено да се посочи, че заинтересованите 

страни съвсем основателно са избрали управлението и стопанисването на горите за 

водещ приоритет. 
Желанието на живеещите в тази община е развитието на туризва във повечето от 

възможните му форми и затова са поставили това направление като втори приоритет. 

Въпреки че поставените искания са едва 12 %, определено може да се посочи, че в 

развитието на останалите прироритети прозира желание за развитие на 

инфраструктурата и управлението на ресурсите в посока запазването им и 

демонстриране на тези особености на общината пред посетители, гости и туристи в 

общината. Това определено се демонстрира и с исканията за развитието на приоритет 

под № 5 –връзки с обществеността, обучение, взаимодействие между институциите. 

Броят на исканията в този приоритет на са многобройни, но са показателни за това че 

обществеността настоява за прозрачност при провеждане на дейностите в горите. 

Обществеността вижда необходимостта от обучение на младото поколение, 

приобщаването му към проблемите на общината в частност и на горите, отваряне на 

общината за развитие на етно и културин туризъм и пр. 
При внимателен прочит на исканията определено се вижда стремеж към 

развитие на инфраструктурата, което е в основата на развитието на всичике осталани 4 

приоритета. Пак в тази посока на разглеждане на процесите е и високия процент на 

искания в приоритет № 4, който е насочен към устойчово и природосъобразно 

управление и ползване на природните ресурси в т.ч. на водните и горски ресурси.  В 

този приоритет са постевини 47 бр. Искания с 32% тежест на участие. 
Най-общо може да се каже, че два от приоритетите са съществени при 

планирането а именно: природосъобразното и устойчиво стопанисване на горите и 

горските територии и управлението на ресурсите на общината. Развитието на тези два 

приоритета, подкрепени и с развитие на подходящата инфраструктура са гаранция за 

правилния път на развитие на горите и горските територии и на социално-
икономическото развитие на община – Сърница. 

 
Номер на приоритета и наименование на приоритета Брой искания, в който се 

среща този приоритет 
% 

Приоритет № 1. Устойчиво стопанисване и ползване в горите 52 бр. 36 
Приоритет № 2. Развитие на устойчив туризъм 18 бр. 12 
Приоритет № 3. Подобряване на инфраструктурат 20 бр. 14 
Приоритет № 4. Управление на природните  в т.ч. и на водните ресурс 47 бр 32 
Приоритет № 5. Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие 

между институциит 
 8 бр. 6 

Общо  
Исканията са общо 115 бр. но в някой искания се срещат изисквания за два и повече приоритета и затова това число на 

приоритетите е по-голямо 145 бр.. 

100% 
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В Таблица № 8 е дадено разпределението по приоритети и общо  на поставените 

искания от заинтересованите страни. 
Целта на това представяне на исканията на заинтересованите страни е да се 

очертае заинтересоваността, активността и отношението към различните 

проблемни точки и евентуални конфликтни точки н общината. 
 
Таблица 8. Раазпределение на исканията на заинтересованите страни по 

приоритети и участници в процеса на планиране.  
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Приоритет № 1. Устойчиво стопанисване и ползване в горите. 
И 3

8 
4

0 
8 2             

# 1  1        9  2  2 3 
Приоритет № 2. Развитие на устойчив туризъм. 

И 1
1 

9 7 6 5      1 2  1   

# 3 7 7 4 4        1
2 

1   

                 
Приоритет № 3. Подобряване на инфраструктурата 

И 9 1
3 

1
9 

1
6 

9    2 2 1      

# 8            1
1 

1  1 

Приоритет № 4. Управление на природните  в т.ч. и на водните ресурси 
И 2

0 
4

2 
3

4 
3

6 
9    9 6  1     

# 2
4 

4 7        1  1
0 

2  5 

Приоритет № 5. Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие между институциите 
И 7 7 4 5 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 6 
#  1 4   2       1    

Рекапитулация на исканията по заентересовини страни 
И 8

4 
1

11 
7

2 
6

5 
2

5 
3 2 2 1

3 
1

1 
5 6 2 4  6 

# 3
6 

1
2 

1
9 4 4 2     9  

3
4 4 2 

9 

 
Какво е участието на заинтересованите страни в процеса на планиране и какво е 

разпределението на исканията към съответната страна в процеса на планиране и колко 

искания е поставила заинтересованата страна към другите участници в процеса. 
От таблицата се вижда , че към държавата, в лицето на Изпълнителната агенция 

по горите при МЗХ и поделението РДГ –Пазарджик, са поставени най-много искания за 

разрешаване на проблеми и конфликти – 84 бр. В същото време от страна на 

представителите на държавното ведомство към заинтересованите страни са поставени 

36 искания, което показва, че държавата също изисква от участниците в процеса да 

изпълняват изискванията на нормативните документи и да участват при решаването на 

проблемите. Разбивката по приоритети показва че най-голям брой искани са поставени 

към ИАГ по проблемите на стопанисването на горите 38 бр. Сравнително по малко 

искания са поставени по проблемите на развитие на туризма и инфраструктурата, 

респективно 7-8 бр., но най - много искания към държавата са поставени по отношение 

на управлението на ресурсите – 20 бр., като към заинтересованите страни по опазването 

на ресурсите и устойчивото и природосъобразното им стопанисване са поставени 24 

искания от държавата. 
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Стопанинът на гората, в лицето на ТП ДГС – Селище, е активен участник в 

процеса на планиране. Към ДГС са отправени 112 бр. искания, а стопанството е 

отправило 12 бр. искания към останалите страни в процеса на планиране. Не може да се 

твърди, че големият брой от искания към стопанството, е показател за стопанисването и 

управлявллението на горите и горските територии, но е един показател за това, че 

болшинството от проблемите и конфликтите могат и трябва да се решават от 

стопанството, които управлява и стопанисва държавните гори, но контролира дейноста 

върху всикчи гори и горски територии. Съвсем очевидно е, че най-голям брой искания 

са поставени към приоритет № 1 – 40 бр. и към приоритет № 4-42 бр. Това е показател 

за критичното отношение и взискателност на участниците в процеса към 

стопанисващия орган. Стопанството е поставило 12 бр. искания към останалите 

заинтересовани страни като 7 от тях са в прироритета за развитие на туризма и 4 за 

устойчивото управление на природните ресурси. 
Управлинеито и стопанисването на териториите е в прерогативите на общината. 

Община Сърница е една нова община с все още неизградени и не работещи с пълен 

капацитет общински служби. Въпреки това общинската администрация взема решение 

за разработване на План за развитие на горите и горските територии. Общинския съвет, 
на основание чл.21, ал.1  т.11 от ЗМСМА и чл.9 и чл.15 от Закона за горите, и след 

проведеното гласуване взема Р Е Ш Е Н И Е  № 21 за разработване и създаване  на 

План за развитие на горите на територията на Община Сърница. Общински съвет – 
Сърница на заседание на ОС, с единодушие при гласуването, Р Е Ш И:  Дава съгласие 

на ТП ДГС „Селище” да започне процедура по проучване на възможност за сключване 

на договор с Лесотехническия университет гр. София за съставяне на колектив за 

разработване на” План  за развитие на  горите на територията на Община Сърница”. 

Решението е прието на   заседание на Общински съвет – Сърница, проведено на 

28.05.2015г., Протокол №5, точка №6 от дневния ред, по вх.№31/21.05.2015г. и е 

подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Сърница.  
Отговорността на общината се вижда и от активното участие в процеса на 

планиране, като към общината като местна власт на самоуправление са отправине 72 

бр. искания, а общената е отправила 19 бр. искания към останалите участници в 

процеса на планиране. Итересно е да се проследи разпределението на тези искания по 

приоритети. От горепосочената таблица се вижда че с ной-голям брой искания са 

насочини към устойчивото управление на ресурсите в  т.ч. на горските и водни 

ресурси- 34 искания към общината  и съответно общината е поставила 7 бр. искания 

към ЗС. На второ място по брой на поставените искания са тези към приоритета за 

инфраструктурата-19 бр. искания са поставени към общината. Към развитието на 

туризма и стопанисването на горите и горските територии са поставени респективно по 

7-8 искания. 
Управлението на процесите на територията на общината в т.ч. и на 

горските територии се контролива от МОСВ и неговите структури по региони – 
РИОСВ. Въпреки че РИОСВ са контролни органи към тях са отправени 

значителен брой искания – 65 бр., а контролната инспекция и отправила само 4 

бр. искания към останалите ведомства. Видно е, че най-голям брой искания са в 

сферата на подобряване на инфроструктурата (прироитет 3) и устойчивото 

управление на ресурсите – 36 бр. искания. 
Към ЛРД са отправени 25 бр. искания, като основната тежест са в приоритетите 

за развитие на туризма (5 бр.), развитие на инфраструктурата (9 бр.) и устойчивото 

управление на ресурсите 9 бр.). От страна на участниците от ЛРД са поставени едва 4 

бр. искания и това е обяснимо като се има предвид че на територията няма отделено 

самостоятелно общинско ЛРД. 
  Бихме определили като скромно участието на учебните заведения на 

територията на страната, които имат 3 искания и към тях са поставени 2 бр. Това е 

обяснимо поради факта, че все още не работи с пълен капацитет службата по 

образование и култура и броят на учебните заведения е ограничен до 2-3. 
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Към РПУ са отправени само 2 бр. искания, но това не е показател за несериозно 

отношение към дейностите в горите и горските територии. Разбира се районът е 

затворен и това намалява възможностите за злоупотреби, кражби, нарушение и пр.  
Активността на ЗС към ВиК са основателни и това се свързва с подобряване на 

инфраструктурата в общините и устойчиво управление и ползване на водните ресурси 

и затова в този приоритет са поставени 9 бр. искания. 
Към Регионална служба “Противопожарна и аварийна безопасност” – 

Сърница са поставени 11 бр. искания и те са основно в управление на природните 

ресурси (6 бр.) , подобряване на инфраструктурата (2 бр.) и 3 бр. за връзки с 

обществеността. 
Частните партньори от бизнес – средите са поставили 9 бр. искания, като 

основната тежест са в приоритет № 11 а към тях са поставени 5 бр., като основните са в 

приоритет № 5 – връзки с обществеността. 
Към собствениците на гори и горски територии са поставени 6 бр. искания, 

като 2 са в направлението на туризма, 1 в инфраструктурата и 3 за устойчивото 

управление на ресурсите. Това е обяснимо с малкия процент на недържавни гори. 
Прави много добро впечатление на НПО, като заинтересована страна. 

Представители на тези не правителствени организации са най-активни в процеса на 

планиране, но и най-конструктивни и това се вижда от предложенията. Не са отправили 

34 бр. искания, а към тях са отправени само 2 бр.  Основните искания на НПО са в 

приоритет 2- развитие на устойчив туризъм – 12 бр.; развитие на инфраструктурата – 13 
бр. и управление на ресурсите – 10 бр.  

Исканията на ЮЦДП към останалите участници и към тях, може би,трябва да се 

обедини към тези на държавата. Към тях са отправени 6 бр. искания, а  ЮЦДП е 

отправило към останалите ЗС - 9 бр. искания. 
 
7. 2. Анализ на исканията - негативна ситуация - причини и следствия 

(SWOT анализ - слаби страни и заплахи) 
Основният акцент е свързан с анализа на слабостите и заплахите в поставените 

искания, проблемите, причините, въздействието и следствието, които те могат да 

оказват. За онагледяване на негативната ситуация при решеването на даден проблем 

представяме за пример проблемът, свързан с осигуряването на надеждна защита на 

горите от пожари, каламитетно развитие на болести и вредители и опазване от ерозия 
На фиг. 3 е направен опит да се представи проблем в негативна ситуация по 

проблема  осигуряването на надеждна защита на горите от пожари, каламитетно 

развитие на болести и вредители и опазване от ерозия. По същия начин могат да се 

представят и всички останали проблеми, но поради ограничения в обема на плана, 

представяме само един проблем.  
Този начи на представяне може да се нарече причинно-следстенна връзка от 

проблема. 
Фиг. 3.  Представяне на негативна ситуация по проблем осигуряването на 

надеждна защита на горите от пожари, каламитетно развитие на болести и вредители и 

опазване от ерозия.  
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По аналогичен начин може да се представят и останалите проблеми и 

конфликти, поставени в процеса на планиране. 
 

SWOT анализ - слаби страни и заплахи 
 
7.2.1. А.  Устойчиво управление, стопанисване и ползване в горите  
Основните конффликтни точки и проблеми, според заинтересованите страни, 

по отношение на дърводобива са свързани предимно с трудности по контрола на 

дървисината. Това означава че предприетите от държавата норми и мерки за контрол на 

са ефективни, макар и медийно да са ефикасни. ЗС считат, че въведените със ЗГ (2011) 

и промените направени през 2015 г. пластмасови пластини за контрол на движение на 

дървесината не се оказват ефективни и трябва да се премахнат, защото резултатът от 

контролът с пласмасомите пластини има нулев ефект. Пластините могат да се изкарват 

и да се поставят на други материали, а за сега и няма надажден софтуер за контрол на 

движението на тези пластини.  
Причините за въвеждането на пластините е наложен поради стремежа на 

държавата да въведе ефективен контрол върху движението на дървесината, както и да 

намали незаконните сечи. 

Проблем, свързан с осигуряването на надеждна защита на горите 

от пожари, каламитетно развитие на болести и вредители и 

опазване от ерозия  
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Решенията в този посока са да се търсят други форми за контрол, както и ЗС 

правят предложения средствата, набрани от контрола на дървесината да се вложат  за 

ремонт и направа на горски пътища. Предложенията са да се въведат електронните 

превозни билети за всички гори, независимо от тяхната собственост; да се премахват 

хартиените превозни билети, чрез които се правят редица нарушения, като не се пишат 

дати и при спиране за проверка, на оргиналите се пишат едно количество, а на копията 

други пр. 
Негативната страна също е, че горските служители с охранителни участъци и 

едновременно с това изкарани в мобилните екипи губят връзката с гората и не могат да 

проявяват контрол върху дейностите в участъка си.  Мобилните екипи не са 

оборудвани изцяло с необходимите средства.  
В Закона за горите не са регламентирани правата  на бизнеса, а не само на 

горските служители, затова в ЗГ трябва да се опишат, не само правата, но задълженията 

на горските служители, както и къде горския служител е задължен да бъде в помощ на 

бизнеса. Негативната страна е че горските служители не се чувстват задължени да 

подпомагат развитието на бизнеса , а считат че тяхно право е само да контролират 

процесите. 
По отношение на провеждане на процесите по дърводобив важен момент се 

явява провеждането на тръжни сесии и самите търгове и документите, свързани с това. 

Слабите страни в това отношение са свързани с това, че тръжните документи не са 

унифицирани и за всеки търг се правят различни искания,което пречи на безнеса, като 

се губи време и средства. Слаба страна на този процес е въвеждането с тръжната 

документация на изисквания за наличие на техника и назначени хора, а ако фирмата не 

спечели обекти трябва да съкръчават хора и да разпродава техника. 
Решенията, за да се намалят негативните процеси и проблеми са свързани с 

това:  
- да се уеднаквят за цялото предприятие или за цялата страна тръжните 

документи; в тръжните документи да нямат условия подходящи само за една 

определени фирми, - документите за търговете да се опростят - след като на едно място 

си сложил едни данни, те да не се пишат по 20 пъти в различните документи; да се 

уеднаквят изискванията за участия в търговете и квалификационните характеристики 

на работещите.  
- след спечелване на обекти фирмите ще закупят съответната техника и ще 

назначат съответните работници. 
- Тръжните обекти да да се подготвят така, че да се осигури дървесина за всички 

местни фирми, за да има работа за всички, за да могат тези фирми да съществуват и да 

се изпълняват всички дейности в горите.  
- Да се унифицират длъжностните характеристики на работниците в горите. Да 

се спазва или да се предложи нова длъжностна характеристика за горски общ работник. 

Един общ работник може да върши работата на трима работници с три различни 

длъжностни характеристики – конар, извозвач, рампировач и пр. и за това не се изисква 

свидетелство за правоспособност 
- Да се осигури прозрачност в горската система, като се въведат електронните 

превозни билети и да се премахнат хартиените.  
- За осигуряване на безпристрастност и конкуретноспособност при провеждане 

на дейностите в горите трябва да се въведат електроните търгове. Това ще намали 

напрежението при провеждане на търговете и възможностите за корупция 
- Превозните билети за фасонирания материал да се премахнат. Достатъчно е да 

има придружаващ документ като фактурата, която е данъчен и счетоводни документ.  
- Билетите за транспортиране на дървесината да са без давност;  
- Да не се допуска разрешаването на лични и/или политически и/или 

икономически интереси чрез сливане или закриване на горски стопанства. 
- За да нормалното функциониране на бизнеса трябва да не се пречи на бизнеса с 

нормативните документи 
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Негативна страна при управлението и стопанисването на горите е, че при 

устройството на горите през 10 – годишен период не се прави качествен анализ на 

досегашното ползване и стопанисване на горите. Голяма част от негативните процеси 

при новото устройство не се подчертават и не се анализират и дори умишлено се 

прикриват.  
Решенията в тази насока са: 
- Документите за досегашното стопанисване (предвидените и изпълнени 

лесовъдски, лесокултурни, ловностопански, противопожарни, противоерозионни и др. 

мероприятия през ревизионния период) да се предоставят на изпълнителя на ГСП в 

срок; 
- В глава „Досегашно стопанисване” към ГСП, плана за ловностопански 

дейности и плана за дейностите по опазване на горските територии от пожари да се 

направи подробен анализ за видовете дейности, постигнатите положителни резултати, 

както и констатираните пропуски, които да се имат предвид при изработването на 

новите планове; 
- Да се степенуват по значимост функционалната принадлежност на 

горските територии в протокола за категоризация; 
- Да се приложи списък на подотделите в границите на съоръженията с 

учредено право на строеж и сервитут. В него да се посочат тези, за които са налице 

законовите основания за учредяването му и тези, за които липсва учредено право на 

строеж по реда на ЗГ; 
- При извършването на инвентаризацията и теренно-проучвателните 

работи в работните описания да се отрази стопанския клас, вида сеч, интензивност, а за 

зрелите насаждения, математическия метод, по който ще се установява запасът им. 

Също така да бъдат измерени и записани височините по степени на дебелина, 

съобразно средния диаметър за определянето на височинния разред; 
- Целите на стопанисването на насажденията (причисляването им към 

съответния условен стопански клас.) да се съобрази с функционалната им 

принадлежност, здравословното състояние на дървостоя, качество и % строителна 

дървесина за дозряващите и зрелите семенните насаждения; 
- При представяне на предложението за обособените стопански класове и 

определяне размера на ползването от възобновителни сечи да се представят и сборни 

листове за изчисление на запаса на зрелите високостъблени насаждения по 

приложените математико - статистически методи за определянето му.  
 
7.2.1. Б. Дърводобив и дървопреработване 

Дърводобивът и дървопреработващата промишленост са важна част от 

икономиката на общината. Слабите страни на този процес са, че има значителен, 

качествен, дървесен ресурс, но голяма част от дървесината, въпреки нарастващото 

търсене, не се оползотворява ефективно, като не се прилага дълбочинна преработка на 

дървесината на територията на общината, а доста често една част от дървесината се 

продава непреработена. Проблем, възпрепятстващ едновременно работата на ТП ДГС и 

фирмите занимаващи се с дърводобив и дървопреработване, е липсата на ясни 

перспективи за развитие на този бизнес, което води след себе си не достатъчно 

професионализъм и липса на мотивираност за оборудване на процесите със съвременна 

техника при работата в горите и при дървопреработването.  
Слаба страна и конфликтна точка според ЗС е, че при провеждането на 

процесите по дърводобива и реализацията чрез набиването на пластмасовите пластини,  

производителността на експедиторите се намалява три пъти - от 200 на  60 м³/дневно. 

Освен това експедиторите са ангажирани на доста складове и на доста големи 

растояния и фирмите трябва да изчакват и да губят време и средства от престои на хора 

и транспортна техника, докато горските служители пристигнат на местата за 

експедиция и контрол. Всичко това води до забавяне на доставки, задържане на 
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камиони и техника по складове и сечища и всичко е на гърба на фирмите. Стойността 

на тези пластини  не трябва да се калкулира като разход на фирмите. Това е контрол на 

дървесината и този разход следва да си остава за сметка на тези които искат да го 

правят. Мобилните групи, когато са разположени през различни разстояния, нямат 

връзка по между си, правейки по няколко проверки по време на изпълнение на един и 

същ курс от Сърница до Варна, проверяват едно и също, и ни губят времето на 

транспортното средство и екипа.Това са по 3-4 проверки по време на курса, като 

сложим по половин - един час за проверка, това са 2-3 часа работно време на камионите 

за един курс до Варна и така губим пари, време и неустойки за неизпълнение на 

доставките. 
В тази връзка и в това направление ЗС на територията на общината считат, че 

решенията на негативните страни може да стане като трябва: 
- да възстанови практиката всяко ТП ДГС да има собствени работници за по-

ефективна работа.  
- дърводобивът и дървообработването трябва да се считат и за напред за  

основен поминък на общината. 
- да се подпомогне бизнеса в горския сектор като се въведат законови 

облекчения за фирмите, които спазват правилата, сертифицирани са и могат и искат да 

работят в горите. 
 

7.2.1. В. Биоразнообразие 
Според заинтересованите страни нерегламентираното ползване на горските 

ресурси може да доведе до намаляване на биологичното разнообразие. При 

проведените дискусии в направлението опазване на биологичното разнообразие не се 

наблюдава такава негативна тенденция, но ЗС определено считат че усилията следва да 

са насочени, не само към изграждане на екопътеки в горските територии, а и към 

обособяване на места за къмпинг с необходимата  инфраструктура.  
Решенията в тази насока могат да се насочат към следното: 
- Да се възстановят земи от ГФ на хората при представяне на документи за 

собственосткакто и да се предоставят карти за земите в Натура 2000.  
- Да не се отчуждават места с национално значение. /пътя ВД-Сърница/.  
- Да се изчертаят местата за вододайни зони.  
- Да се направи комисия за бедствия и аварии с участник горски служител.  
- Да се почистят териториите от отпадъци и паднала дървесина от снеговали и 

ветровали  
- Сметището да се премахне от входа града и да се присъедини към депо в 

с.Барутин. 
- При представянето на данните от инвентаризацията в таксационната 

характеристика на всеки подотдел, същата максимално да съдържа данните от 

работните описания (пределни стойности по възраст, диаметър, пълнота, състояние, 

данни за подраста). 
- Дървесните видове, предвидени за залесяване, както и видовете подходящи за 

месторастенето (целеви състав) на насажденията да се съобрази с типа месторастене, 

произхода на насажденията, функционалната принадлежност и естественото 

възобновяване за съответния подотдел. 
- При извършването на инвентаризацията и теренно-проучвателните работи в 

работните описания да се отрази стопанския клас, вида сеч, интензивност, а за зрелите 

насаждения, математическия метод, по който ще се установява запасът им. Също така 

да бъдат измерени и записани височините по степени на дебелина, съобразно средния 

диаметър за определянето на височинния разред. 
- Целите на стопанисването на насажденията (причисляването им към 

съответния условен стопански клас.) да се съобрази с функционалната им 

принадлежност, здравословното състояние на дървостоя, качество и % строителна 

дървесина за дозряващите и зрелите семенните насаждения. 
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- При представяне на предложението за обособените стопански класове и 

определяне размера на ползването от възобновителни сечи да се представят и сборни 

листове за изчисление на запаса на зрелите високостъблени насаждения по 

приложените математико- статистически методи за определянето му.  
 

7.2.1. Г. Залесяване 
Това направление не е от особена важност за региона. Както се посочва 

естественото възобновяване в горите протича много добре.  
Въпреки това негативните процеси в това направление са свързани с 

стопанисването на горските култури създадени преди десетилетия след ветровала. 

Конфликтна точка и проблем могат да се окажат възобновителните процеси в този 

култури и невъзможността да се възобновят по естествен път. 
Заплахите в тази посока са - след достигане на турнус на възраст на тези 

култури те да се изредят и захрастят и след това естественото възобновяване да не 

може да протече в желаната посока. 
Решенията в тази насока са: 
-  да се полагат усилия при стопанисването на създадените горски култури, 

като се дава приоритет на естественото им възобновяване,  
- поддържане и увеличаване на залесената площ на стопанството, а там 

където естественото възобновяване е затруднено или има основателни причини за това, 

да се провежда залесяване. Това мероприятие да бъде съобразени с изискванията на 

месторастенията и ЗГ. 
- в държавния горски разсадник, както и в частни такива, ако бъдат 

създадени в бъдеще, да се планира производство и да се произвеждат фиданки 

предимно от местни дървесни видове за залесяване, които да са съобразени с 

очакваните климатични промени. 
 
7.2.1. Д. Естествено възобновяване и видов състав 
Естественото възобновяване в гори е основен приоритет при стопанисването на 

горите. За сега няма особени притеснения по отношение на естеснвеното 

възобновяване. Слабите страни при стопанисването на горите е недостатъчнато грижа 

за подрастта при и след извеждане на възобновителните сечи. Заплахите са насочени 

към компроментиране на естественото възобновяване и изреждане и 

затревяване/захрастяване на насажденията.  
Затова, там където този проблем се появи, решенията са: 
-  да се използва и направлява естественото възобновяване  
-  поддържане на оптимален видов състав в горите. 
- провеждане на възобновителни сечи с предварително естествено 

възобновяване и използване на лесовъдски системи с дълъг възобновителен период. 
- провеждане на мероприятие по подпомагане на естественото възобновяване – 

разрохкване, разкъсване на чима и др. 
 

7.2.1. Е. Защита на населените места  
В общината не се наблюдават сериозни процеси на ерозия или други водещи до 

предприемане на действия за осигуряване на защита срещу природни бедствия.  
Заплахите са да не се допусне оголване или изреждане в големи мащаби, които 

могат да доведат до причиняване на свлачища и бедствия.  
Решенията са - Провеждане на дейности за поддържане разнообразието на 

ланшафта на територията на общината и защита на инфраструктурата и на населените 

места. Една от най-значимите такива са обръщане на особено внимание на териториите 

около язовирите и водните течения, като не се допуска да се стигне до ерозионни 

процеси и своевременно се почистват деретата и площите във водосборните райони. 
 

7.2.1. Ж. Лов и риболов  



 63 

Слабите страни това направление са свързани с бракониерство на дивеч и риба, 

недостатъчно развите инфраструктура. 
Заплахите са от рязко намаляване на дивечовите и рибни запаси.  
Решенията: 
 - подобряване на инфраструктурата в горите и територията на общината, което е 

свързано и със строеж на рибни прагове, зарибяване и пр.  
- при проектиране на специализираната фуражна база, необходима за 

подхранването на дивеча, да се спазват изискванията на ЗЛОД и Правилника за 

неговото прилагане. В земеделски територии, същата да се предвижда само в случаите 

когато са налични сключени договори със собствениците им.  
- на картния материал да бъдат отразени установените маршрути за 

наблюдение на мечката и да се предвидят мероприятия и действия за подобряване на 

организацията по охрана на рибните запаси и дивеча от бракониери.  
- да се разработят документите за ловните райони с характеристика на 

данните за различните видове дивеч, а във връзка с предвиденото със заданието, 

изграждане на БИСД, ТП,  „ДГС Селище”  да предприеме необходимите действие 

съгласно изискванията на чл. 8 от ЗЛОД.  
- таблиците за разпределение на площта по ловностопански райони, 

фуражната база и за проектираните биотехнически съоръжения да се разработят и по 

ловища, както и картите на проектираните ловностопански мероприятия в М 1:25000 да 

се разработят по ловностопански райони. 
 
7.2.1. З. Опазване и охрана на горите 
Слабите страни на това направление са, че не се осигурява надеждна защита на 

горите от пожари, каламитетно развитие на болести и вредители и опазване от ерозия. 

Не се разработват своевременно и не се провежда ефективен контрол върху 

изпълнението на планове за превантивни мерки за борба с природните бедствия и 

недопускане на производствени аварии.  Поставянето само на GPS-те на камионите, 

извозващи дървесината от гората не е достатъчно за да се проверява и контролира 

процеса. 
Заплахите са: допълнително натоварване на горските фирми с разходи, които не 

са ефективни; затрудняване на работата по експедиция и транспорт на дървесината и 

пр.; 
Решенията са насочени към следните действия: 

- GPS-те да се поставят само на камиони превозващи дървесина и дървени 

материали от временен склад извън гората до населените места. 
- При извършена проверка от горски власти или контролни органи на митница 

или от МВР тази проверка да важи до доставка на материалите до клиента 
- Изграждане на нови противопожарни кули за наблюдение на територията и 

използване на специални наблюдателни средства (дрон”) за превантивни действия 

срещу пожари, нарушения, каламитети и пр. 
- РДГ - Пазарджик, ЮЦДП - Смолян, ТП „ДГС - Селище” да осъществяват текущ 

контрол по изпълнението на теренно-проучвателните работи при провеждането на 

сегашната лесоустройствена ревизия.  
- След съгласуване с възложителя и РС ПБЗН гр. Велинград, в плана за опазване 

на горските територии от пожар предвидените противопожарни мероприятия да се 

опишат по вид, обем и изпълнението им по години (за първите три години след датата 
на утвърждаването на плана). 

- За съществуващи противопожарни съоръжения и налични противопожарни 

депа, да се считат само тези,  отговарящи на нормативната уредба. 

 

7.2.2.Развитие на туризма 
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Слабите страни на този процес е липсата на координация между различните 

ведомство провеждаци туризъм. 
Заплахите произтичат от това, че при наличие на тази несъгласуваност между 

институциите и организациите може да се загуби  голяма част от туристическият поток 

и да не се използва наличната материлан база. 
Решенията за устойчив туризъм в общината трябва да се съобразят с 

провеждането на следните дейности: 
 Да се опишат и дадат предложения за обособяване като защитени 

месности на забележителности на община, като м. Жабата, м. Побит камък, м. Стената 

и др. Същите да се картират и нанесат на туристическите и на горскостопанските карти.  
 На картен материал да бъдат отразени установените маршрути за 

наблюдение на мечката.. 
 Изграждане на съвременна инфраструктура в места подходящи за 

изграждане на еко-къмпинги. Определяне и изграждане на инфраструктура за „Алея на 

любовта” с необходимите места за пикник, заслони, места за наблюдения на красиви 

природни забележителности и пейзажи и пр. 
 Разширяване и затвърждаване на позициите за развитие на т.нар. „етно-

културен обмен и туризам”, където бенефициенти ще са общината, НПО, ТП ДГС и 

цялата търговска мрежа и туристическа инфраструктура 
 Използване на съвременна техника за заснемане на забележителностите 

на общината, тяхното картиране и разработване на програма за привеждането им в 

туристически обекти. Проучване, картиране, описване и обособяване на 

архиологически обекти. 
 Да се направи програма за проучване на възможностите за изграждане на 

ски-писти - има достатъчно сняг на територията и инфраструктурата за настаняване на 

туристи е добре развита. 
 Изграждане на трасета за офроуд.и места за картинг-писти. 
 Изграждане на подходяща инфраструктура, трасета, заслони и пр.за 

провеждане на фото-лов, конна езда или преходи с коне,  велосипедни преходи и пр. 

Избор на места за изграждане на атракционни кътове и месности с направа на лифтови 

съоражения за деца и пр. 
 Да се проучат възможностите за построяване на рибни прагове по реката 

с цел аериране на водата и подобряване на условията за живот на рибните запаси. 

Подобряване на условията за риболовен туризъм 

 
7.2.3. Подобряване на инфраструктурата в горите 
Горски пътища 
На територията на Общината горско-пътната мрежа е слабо развита и не може 

да се каже че е в добро състояние. Това предполага затруднения при добива на 

дървесина, използването на съвременна техника и прилагането на модерни технологии.  
Заплахите са че не може да се осигури постоянен достъп до обектите в 

горите.  
Решенията са: да се направи SWOT анализ на състоянието на ГПМ, като се 

отбележат силните и слабите страни, заплахите, но и възможностите за подобряване. Да 

се търси финансиране за изграждане на ново и поддържане на съществуващата ГПМ. 
Горска инфраструктура 
Слабите страни на горската инфраструктура е, че не се провежда адекватно 

инвентаризиране и не се привеждав известност състоянието на инфраструктурните 

обекти в горите и горските територии. На много места няма изаснена собстеност, не е 

адекватно определено състоянието й, правата и отговорностите на собствениците и 

набелязване на мерки за поддържането и използването.  
Заплахите са свързани с това че тази инфраструктура не се поддържа и е 

подложена на постоянно разрушаване, а това води до затруднения при провеждане на 

дейностите в горите и од допълнителни финансови загуби.  
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Решенията са свързани с:  
- Изграждане на съвременна инфраструктура в места подходящи за изграждане 

на еко-къмпинги 
-  Проучване на възможностите за изграждане на  ски писти на територията на 

общината.  
-  Да се развие туризма основно в т.ч. и зимния туризъм. Има дадености, но няма 

инфраструктура? 
- Изграждане на нови противопожарни кули за наблюдение на територията и 

използване на специални наблюдателни средства (дрон”) за превантивни действия 

срещу пожари, нарушения, каламитети и пр. 
- Проучване, чрез сондиране на територията, за установяване на наличието на 

минерална, трапезна и питейна вода и изграждане на водоизточници и използване на 

подземните водти ресурси. 
- - Да се предвиди изграждане на пътища и реконструкция на съществуващи 

такива с цел придвижване на противопожарната техника, както и изграждането на 

изкуствени водоеми с цел зареждането на противопожарната техника с вода. 
 

 
7.2.4. Управление на водните ресурси 
Общината, както се посочи, разполага с достатъчно горски и водни ресурси и те 

трябва да бъдат при управляеми условия.  
Слабите страни на този приоритет са липсата на синхров в планирането, 

проектирането и изпълнението на проекти и дейности между институциите.  
Заплахите са насочени към неефективно използване на ресурсите и 

неефективно разходване на средства. 
Решенията трябва да са насочени към подобряване на системата за управление 

на водите и водовземните съоръжения в горите. Това изисква провеждане на дейности 

за опазване на санитарно-охранителните зони и водосборите, както и на съораженията 

разположени в тези зони. 
Действията за решаване на проблемите са свързани устойчивото управление 

на горските и водни ресурси, а именно: 
По горскостопански ресурси 
 Да се проучи въпросът с собствеността на общинските гори-колко са, 

имат ли надлежно оформени документи и как общината ще организира стопанисването 

и ползването им. Сега при устройството на горите този въпрос следва да бъде изяснен и 

решен. 
 Да се опишат и дадат предложения за обособяване като защитени 

местности на забележителности на община, като м. Жабата, м. Побит камък, м. Стената 

и др. Същите да се картират и нанесат на туристическите и на горскостопанските карти. 
 Да се проучат възможностите за построяване на рибни прагове по реката 

с цел аериране на водата и подобряване на условията за живот на рибните запаси.  
 Да бъдат уточнени и картират всички установени токовища и трайно 

установени места за сватбуване и се набележат мерки за тяхното опазване и 

подобряване; 
 Изясняване вътросите с пасищата и мерите. Вземане на решения за 

предоставянето им, с цел развитие на животновъдството, и същевременно и тяхното 

привеждане в културен вид - почистване, затревяване, провеждане на агротехнически 

мероприятия, където е необходимо. 
 Устойчиво управление и стопанисване на горските ресурси - Определяне, 

картиране и поддържане на ГВКС по FSC. Да се уточнят площите по НАТУРА 2000 на 

територията на общината; да се прекратят  договорите с концесионерите на ловните 

площи? Нанасят се много щети върху земеделските имоти от диви прасета и неспазване 

на законовите разпоредби. 
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Управление на ресурсите в т.ч. и на водните ресурси. 
o Проучване, чрез сондиране на територията, за установяване на наличието 

на минерална, трапезна и питейна вода и изграждане на водоизточници и използване на 

подземните водни ресурси.  
o Да се отразят с условен знак попадащи в границите на горските 

територии малки водоизточници (каптажи, чешми, извори и др.), както и издадените от 

БД „Западнобеломорски район” гр. Благоевград разрешителни за питейно битови 

водоснабдявания на отделни ползватели и населени места. 
o Подобряване на системата за управление на водите и водовземните 

съоръжения в горите, което изисква каптиране и картиране на водоизточниците и 

картиране на водопреносната мрежа и нанасянето й на горскостопанските карти. Така 

ще се намалял повредите при сечите, извоза и транспорта на дървесина и продукти от 

гората.; 
o Да се направи програма за почистване на речните дерета и площите 

покрай водните течения и язовира. 
o Да се анализират и предложат възможности за развитие на еко-

животновъдство и еко-растиниевъдство, съвместно с дърводобива  и туризма. 
o Да се проучат възможностите за изграждане на  ски писти на територията 

на общината. Да се развие туризма основно в т.ч. и зимния туризъм. Има дадености, но 

няма инфраструктура?  
o Да се предвидят достатъчно средства за развитие на защитената зона 

„Тъжник”  в м. Чибуците 
o Да се финансира и да продължат изследванията за защитения рак, 

наличието на който е индикатор за чиста природа. 
o Проектираните противопожарни кули, пътища за придвижването на 

противопожарната техника да се синхронизират с противопожарните планове на 

съседните териториални подразделения, както и с одобрени или действащи такива на 

територията на община Сърница 
o Към плана за защита на горските територии от пожар да се приложи 

спъсък на имотите по собственост, в които имоти е предвидено да се изграждат 

противопожарните съоръжения (минирализовани ивици, просеки, горски автомобилни 

пътища и др.) 
o Във връзка с инвентаризация на горските територии и изработването на 

горскостопански карти, както и изработването на горскостопанския план и плана за 

дейностите по опазването от пожари да се определи отговорник  от ТП „ДГС Селище”.  
o Да се предвидят законосъобразни мерки за облекчаването на 

собствениците на гори в т.ч. и на горското стопанство за поддръжката на 

сертификатите. Сертифицирането  на стопанството и на горските фирми е свързано с 

разходи, много пари, време и материални ресурси,  без това да носи някои облекчения. 
o В самостоятелни подотдели да се отделят всички горски територии, в 

които е извършено строителство, или в кадастралната карта и картата на 

възстановената собственост са посочени като друг вид територия, но за същите липсва 

законово основание за промяната на „вида територия“. В случаите, че тези територии 

имат характеристиката на гора по Закона за горите, същите да се опишат като такива. 
 
7.2.5. Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие между 

институциите 
Слабите страни на този приоритет е, че няма достатъчно опит в 

популяризирането на провежданите дейности в горските територии в общината. Тази 

слаба страна води след себе си до неинформираност на ЗС и до излишно напрежение 

при провеждане дори и на законни дейности. Друга слаба страна е 

незаинтересоваността на оторизираните служби и липсата на задължения за 

предоставяне пред обществеността и ЗС на провежданите дейности в горите и горските 

територии. 
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Заплахите са, че обществеността остава не информирана и в нея се формира 

мислене, че дейностите, които се провеждат, са незаконни и не са природосъобразни. 
Решенията са: 
- Сертифициране на гори и горски фирми 
- Усъвършенстване системата за снабдяване на местното население с дърва за 

огрев и строителен материал. Специално внимание да се обръща на групи хора в 

неравностойно (тежко) социално положение. 
- Да се изготвя ежегодно програма за работа на ДГС с училищата;. 
- Обществено осведомяване и достъпна информация за горите;. 
- При организиране на мероприятия и срещи, свързани с Плана за развитие на 

горите и горските територии, както и провеждането на други лесовъдски дейности, 

свързани с горите е необходимо публикуването на статии, оповестяване в медиите за 

случващващото се с цел по-висока обществена информираност. 
- Да се правят ежемесечни срещи на горските служители с жителите на 

общината и да се организират съвместни мероприятия.; 
- Да се осъществява непрекъсната комуникация между общината и ДП ДГС, 

като горското стопанство информира общинското ръководство за провежданите 

мероприятия. 
- ТП ДГС да разработва ежегодна информация за състоянието на горите на 

територията на общината и тя да се качва на интернет страницата на ДГС и общината 

или на специално табло в общината. В тази информация да се дават данни и за 

провежданите е спечелени търгове, евентуално кои фирми и каква дървесна маса ще 

добиват и преработват. 
- Да има ежемесечни съвместни мероприятия СОУ-то с ТП ДГС - Селище  
- Да се създаде възможност за обучение и работа в горите на децата чрез 

разработване на съвместни ежегодни програми за работа между СОУ и ТП ДГС-
Селище; 

- Да се направят дипляни и брошури за интересни месности и туристически 

обекти, с които да се популяризират възможностите да туризъм. 
-  Да се изгарди Комисия за бедствия и аварии с участници от ТП ДГС. 
- Разширяване и затвърждаване на позициите за развитие на т.нар. „етно-

културен обмен и туризам”, където бенефициенти ще са общината, НПО, ТП ДГС и 

цялата търговска мрежа и туристическа инфраструктура 
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7.3. Анализ на исканията - позитивна ситуация (анализ на целите) - 
възможни решения и действия на проблемите (SWOT анализ - силни страни и 

възможности за решаване на проблемите) 
Фиг. 4. Представяне на позитивна ситуация на проблем за  осигуряването на 

надеждна защита на горите от пожари, каламитетно развитие на болести и вредители и 

опазване от ерозия.  
 

 

 

 

 

Очаквани резултати: 

 

 
 
 

Необходими действия: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По аналогичен начин може да се представи решаването и на останалите проблеми: 

 
 

 

Проблеми, свързани с осигуряването на надеждна защита на 

горите от пожари, каламитетно развитие на болести и вредители 
и опазване от ерозия (Искане -12) 
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SWOT анализ – силни страни – възможни решения 
7.3.1. А.  Устойчиво управление, стопанисване и ползване в горите  
Силните страни са насочени към това, че горите на територията на общината се 

стопанисват и управляват от едно териториално поделение ДГС – Селище. Горите са 

устройвани редовно. Проведен е авторски надзор на изпълнението на ЛУП, чието 

действие изтича през 2014 г. Стопанството е в лесоустройство през 2015-2016 г. С 

което ще се гарантира че приетите с този плон решения ще намерят проложение в 

новия ГСП на стопанството. 
Възможните решения бяха посочени в т. 6.2.1. А. 
 

7.3.1. Б. Дърводобив и дървопреработване 
Силни страни: Дърводобивът и дървопреработващата промишленост са важна 

част от икономиката на общината.  Тези дейности са основен поминък на населението. 

Общината разполага със значителен, качествен, дървесен ресурс, като по-голямата част 

от дървесината се преработва от местни фирми.   
Осигуряването на равномерно площно разпределение на всички класове на 

възраст и фази на развитие на гората е подход, както за осигуряване на устойчивост и 

природосъобразност, така и за постоянство на количествата и вида на добиваните 

сортименти и горски продукти. Прилагането на изборни стопанисване и дъгосрочно-
постепенни сечи на високобонитетния стопански клас гори са необходими стъпки в 

тази посока. Устойчивото ползване на природните ресурси неминуемо би довело до по-
добро икономическо развитие на района. Това може да се постигне с добре подготвени 

кадри, запазване на целостта и функциите на екосистемите, а също и увеличаване на 

дървесния запас.  
Решенията бяха посочени в т 6.2.1. Б. 
 

7.3.1. В. Биоразнообразие 
Силни страни: Опазването на биоразнообразието в горите е първата стъпка към 

осигуряване на устойчивата (стабилна, здрава) гора, което е основа за доброто 

естествено възобновяване на горите. Анализите на досегашното стопанисване и 

данните от проведените ревизии и авторски надзори показват че най-важните елементи 

на горското биоразнообразие са: площта на горите и антропогенното присъствие; 

възрастта и структурата на гората; наличието на стари, кухи, гнили и гниещи дървета. 
Опазването на биоразнообразието в различна степен може да се съчетае с туризма, 

водоохранната и почвозащитна функции на гората. По тези показатели стопанството 

има перспективи за развитие, защото не се наблюдават негативни процеси насочени 

към обедняване на биологичното разнообразие или към съществени проблеми свързани 

със здравословното състояние или други продуктувани от надобро стопанисване. 
Възможните решения се посочени в т. 7.2.1. В 
 

7.3.1. Г. Залесяване 
Силни страни: Това направление не е от особена важност за региона. Както се 

посочва естественото възобновяване в горите протича много добре.  
Стопанството поддържа горите в добро санитарно състояние и взема мерки за 

стопанисването на създадените след ветровала горски култури 
Решения:  
Стопанисване на горските култури с цел естественото им възобновяване. 
Залесяване само в краен случай,  при опасност от ерозионни процеси; 
Залесяване с местни видове. 
 
7.3.1. Д. Естествено възобновяване и видов състав 
Силни страни: Естественото възобновяване е за предпочитене, поради много 

по-ниската себестойност на дървесината при повишена устойчивост на насажденията 

на болести, гъби, вредители и замърсявания, както и поради значението му за 
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ландшафта и опазването на биоразнообразието. Естественото възобновяване в гори е 

основен приоритет при стопанисването на горите. Анализите на досегашното 

стопанисване показват че в горите протичат нормални процеси на естествено 

възобновяване.  
Решения: При провеждане на възобновителните сечи  да се цели и постига по -

разнообразен видов състав, а при регулярно провеждане на отгледни сечи да се достига 

и до съкращаване на срока на дървопроизводство. Това изисква висок 

професионализъм от страна на лесовъдите, което налага непрекъснатото им обучение 

за новостите в горското стопанство. Целта е приоритетно използване и направляване на 

естественото възобновяване и поддържане на оптимален видов състав в горите. 
 

7.3.1. Е. Защита на населените места  
Силни страни:  При стопанисването на горите на територията на стопанството е 

постигнато осигуряване на защита срещу природни бедствия. Регулярно са провеждани 

дейности за поддържане разнообразието на ланшафта на територията на общината и 

защита на инфраструктурата и на населените места. Не се наблюдават ерозионни 

процеси. Гарантирана е сигурността на водните течения и е осигурена защина во 

водните площи от затлачване и свлачища, породени от не регламентирани сечи. 
Решенията са дадени в т. 6.2.1. Ж 
 

7.3..1. Ж. Лов и риболов  
Силни страни: Стопанството провежда регулирани и законосъобразни 

дейности по поддържане и увеличаване на дивечовите и рибните запаси.  
Решенията са дадени в т. 6.2.1. Ж 
 

7.3..1. З. Опазване и охрана на горите 
Силни страни: Стопанството е провело в достатъчна степен изискващите се по 

закон и по ЛУП дейности за осигуряване на надеждна защита на горите от пожари, 
каламитетно развитие на болести и вредители и опазване от ерозия. Разработвани, 

внедрявани и е провежден ефикасен контрол върху изпълнението на планове за 

превантивни мерки за борба с природните бедствия и недопускане на производствени 

аварии.   
Решенията са посочени в т. 6.3.1. З. 
 

7.3.2.Развитие на туризма 
Силни страни:   Общината разполага със значителни ресурси за провеждане на 

устойчив туризъм. Налице са природни дадености, красиви пейзажи, водни и горски 

територии с неповторима идентичност. Стопанството провежда природосъобразни 

дейности, с което е успяло да запази горите и горските територии. Не са регистрирани 

природни нарушения и незаконни сечи в недопустими размери. Развитието на устойчив 

туризъм е един от важните приоритети на Община Сърница. Опазването на горите и 

природните дадености на региона са едно от първите необходими условия за 

постигането на такава цел. В тази връзка от изключителна важност е опазването на 

неповторимите природни пейзажи и ландшафта покрай главните пътища, около 

туристическите маршрути и обекти, включително места за настаняване, къмпиране, 

краткотраен отдих, погледни места и др. 
Възможните решения в това направление са дадени в т. 6.3.2. 
 

7.3.3. Подобряване на инфраструктурата в горите 
Силни страни: На територията на Общината съществува горско-пътната мрежа, 

която макар и да е слабо развита, може да се каже че е в добро състояние, защото 

стопанството заделя средства за поддържането й.  
Решенията са насочени към инвентаризиране и привеждене в известност на 

горско-пътната мрежа и инфраструктурните обекти в горите и горските територии. 
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Изясняване на собствеността, състоянието й, правата и отговорностите на 

собствениците и набелязване на мерки за поддържането и използването. При анализа на 

исканията се вижда,че голяма част от тях се припокриват и най-често срещаните са 

свързани с ползването и управлението на горите и горските територии, управлението на 

горските територии, но същевременно и със строителството на инфраструктурата за 

тези дейности. Конкретните предложения за решения са посочени в т. 6.3.3. 
 
7.3.4. Управление на водните ресурси 
Силни страни: Общината, както се посочи, разполага с достатъчно горски и 

водни ресурси и те трябва да бъдат при управляеми условия. 
Решенията са насочени към подобряване на системата за управление на водите 

и водовземните съоръжения в горите, което е свързано с провеждане на дейности за 

опазване на санитарно-охранителните зони и водосборите, както и на съоръженията 

разположени в тези зони. Конкретните решения за действия са посочени в т. 6.3.4. 
 
 
7.3.5. Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие между институциите 
Изследването на общественото мнение по този  приоритет показва, че 

гражданското общество следи развитието на процесите в горския сектор и това се 

доказва с проведените сертификационни процеси, както и доброто състояние на горите. 

Въпреки че повечето от исканията са насочени към останалите приоритети като 

управление и стопанисване на горите, управление и стопанисване на ресурсите и 

разбира се към строителство и поддържане на инфраструктурата в горите, то 

определено може да се каже че всичко това тангира към развитие на устойчив бизнес 

чрез наличие на природа и подходяща инфраструктура. 
Исканията на ЗС в това направление са насочени към: 
- Усъвършенстване системата за снабдяване на местното население с дърва за 

огрев и строителен материал. Специално внимание да се обръща на групи хора в 

неравностойно (тежко) социално положение. 
- Да се изготвя ежегодно програма за работа на ДГС с училищата;. 
- Обществено осведомяване и достъпна информация за горите;. 
- При организиране на мероприятия и срещи, свързани с Плана за развитие на 

горите и горските територии, както и провеждането на други лесовъдски дейности, 

свързани с горите е необходимо публикуването на статии, оповестяване в медиите за 

случващващото се с цел по-висока обществена информираност. 
В това направление заинтересованите страни в общината настояват:  
- Да се правят ежемесечни срещи на горските служители с жителите на 

общината и да се организират съвместни мероприятия.; 
- Да се осъществява непрекъсната комуникация между общината и ДП ДГС, 

като горското стопанство информира общинското ръководство за провежданите 

мероприятия. 
- ТП ДГС да разработва ежегодна информация за състоянието на горите на 

територията на общината и тя да се качва на интернет страницата на ДГС и общината 

или на специално табло в общината. В тази информация да се дават данни и за 

провежданите е спечелени търгове, евентуално кои фирми и каква дървесна маса ще 

добиват и преработват. 
- Да има ежемесечни съвместни мероприятия СОУ-то с ТП ДГС - Селище  
- Да се създаде възможност за обучение и работа в горите на децата чрез 

разработване на съвместни ежегодни програми за работа между СОУ и ТП ДГС-
Селище; 

- Да се направят дипляни и брошури за интересни месности и туристически 

обекти, с които да се популяризират възможностите да туризъм. 
-  Да се изгарди Комисия за бедствия и аварии с участници от ТП ДГС. 
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- Разширяване и затвърждаване на позициите за развитие на т.нар. „етно-
културен обмен и туризъм”, където бенефициенти ще са общината, НПО, ТП ДГС 

и цялата търговска мрежа и туристическа инфраструктура 
 

7.3.6. Необходимост от нормативни промени при управлението на горите. 
Анализите на исканията на заинтересованите страни бяха разгледани в т. 6.3. 
Показа се, че най-много от тях са насочени към промяна на нормативните 

документи, сварзани с управление и стопанисване на горите.  
Тези искания, пряко или коствено, са отнесени към необходимост от следните 

промени: 
Промяна на нормативната уредба, свързана управление и стопанисването 

на горите:  
- - да се премахнат въведените с промените в ЗГ през 2015 г. Изисквания за 

поставяне на GPS устройство, видеонаблюдения и пр. ,както и поставянето на 

пластмасови пластини. 
- да се премахнат хартиените превозни билети и да се премине изцяло на 

електронни такива; 
- да се въведат електронни търгове; 
- да се унифицират изискванията към фирмите за да не се дава приоритет на 

определени фирми; 
- да се опростят документите за търговете и да се въведат единни формуляри за 

страната; 
- Регламентиране в нормативните документи на изискване за навременно 

провеждане на отгледните сечи, заложени по ЛУП и Горскостопанските планове 

(особенно тези без материален добив).При неизпълнение на това изискване 

стопанството да търпи санкции; 
- Промяна на нормативните изисквания и очертаване на мерки за ефективно 

усвояване на сухата и паднала маса и разрастващите се горски площи с влошено 

фитосанитарно състояние; 
- Залагане на задължителна клауза в ЗГ за перманентно и своевременно 

обследване на горските територии от оторизироните органи на МЗХ и ИАГ и даване на 

предписания от Лесозащитните станции (ЛЗС) на собствениците за извеждането на 

санитарните мероприятия. 
- В обявяваните от МОСВ вододайни зони, в които се налагат ограничения и/или 

забрана за ползването по ЛУП и Горскостопанските планове и привеждане на 

мероприятия, пропуснатите ползи и направените разходи (загубите) да не са за сметка 

на съответното ТП ДГС/ДЛС, което е влагало срества за провеждане на мероприятия за 

стопанисването/отглеждане на гората през изминалите години. Такава мярка трябва да 

залегне в Закона за горите, като идеята е да се изплащат парични (материални) 

компенсации за понесените щети/загуби. Да се създаде методика и наредба за 

изчисление на тези загуби и/или пропуснати ползи. 
- При всяко устройство на гори и горски територии лесоустроителят да прави 

мотивирано предложение за провеждане на бъдещите мероприятия, както и да дава 

аргументирано становище и анализи за резултатите от досегашното стопанисване на 

гората. 
- В ЗГ да се впише административно – наказателна норма за собствениците на 

гори и горски територии да бъдат задължени да заявяват в регистър в сътветното 

ДГС/ДЛС или РДГ собствеността си върху дадена горска площ, както и да поемат по 

този начин отговорност за нейното бъдещо лесовъдско стопанисване. При не спазване 

на тази разпоредба да подлежат на финансови санкции по ЗГ.  
- Да се предвиди мярка в ЗГ в горите частна собственост да бъде планувано 

провеждането на бъдещите лесовъдски мероприятия и ако собственикът не може да 

проведе мероприятието и възнамерява да възложи/отдаде провеждането на тази 

дейност ДГС да е първото лице, което да бъде поканено за изпълнението им и да може 
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да се сключи договор за изпълнението на това лесовъдско мероприятие. При 

невъзможност (отказ) от страна на държавното горско стопанство стопанинът да търси 

други изпълнители. 
- Снабдяването с дърва за местно население да се извършва от дърводобивни 

фирми; 
- Да се ограничи достъпа и дърводобив от физически и юридически лица без 

лиценз за работа в горите; 
- Снабдяването на населението с дърва за огрев да се извършва по ред определен 

в ЗГ, в които ред да се изключи възможностите за собствен дърводобив, а снабдяването 

да става с ваучери от социалното министерство. 
- Снабдяването на крайно нуждаещите с дърва за огрев и дървесина да се 

осъществява с ваучери, поети от социалното министерство; 
- Доставката на дървата да се осъществява от дърводобивни фирми, от търговци 

и от складове и борси; 
 
Промяна на нормативната уреда, свързана с ползването от горите 
- Държавата в лицето на МЗХ и ИАГ да проявава ефикасен контрол при 

сетифицирането на горските територии и фирми, като при проверките, когато се 

констатира че съответната фирма е сертифицирана, но не отговаря на законовите 

изисквания и на стандартите да се дава писмем сигнал до сеертифициращата 

организация. 
- Средствата от фонд „Инвестиции” да могат да се използват, освен за строеж на 

нови горски пътища, така и за поддържането на съществуващата и изграждането на 

нова инфраструктура. 
- Да се създадат комисии към МЗХ, ИАГ и РДГ, които ежегодно да 

осъществяват контрол по отношение на изискванията за фирмите, кандидатстващи по 

реда на „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 

горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина 

и недървесни горски продукти”. 
- Фирмите, които не отговарят на необходимите изисквания да не се допускат до 

участие или да се дисквалифицират в търговете, провеждани от териториалните 

поделения на горските предприятия. 
- Фирмите работещи в горите трябва да притежават необходимия сертификат, за 

да може да работят легално, класификация на дърводобивните фирми може да се 

направи и на база получените сертификати и оборота от добита и преработена дървесна 

продукция.  

 
Анализ на целите - заключение 
Бегъл поглед към поставените искания и SWOT анализът показват, че основна 

част от исканията на заинтересованите страни са поставени към изпълнителната власт в 

лицето на МЗХ-ИАГ и респективно към ТП на Държавните предприятия – ДГС.  
По-голямата част от исканията са насочени към промяна на нормативната 

уредба за горите, свързана с промени в организирането и провеждането на дейностите в 

горите. Най-активни са заинтересованите страни, които са представители на 

гражданското общество (община Сърница и НПО), както и преките изпълнители на 

дейностите (частни дърводобивни и дървопреработвателни фирми)  
 

8. Функции на горите и насоки за стопанисване на горите на 
територията на общината 

8.1.Функции на горите – икономически, социални и екологически.  
Какво всъщност означава “Функция на горите”? 
Израз на отношенията между горите и човека, които се основават на 

процесите на предлагането и ползуването на продукти и услуги, т.е. той изразява 
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мрежата от взаимоотношения между гората и обществото. (Diterich,1953, Duerr, 
1960) 

Функциите на горите могат да се изразят и по следния начин, показан на фигура 

№ 5  
Фиг. № 5. Схематично представяне на функциите на горите. 

 
Видове функции -  1.Социални 2.Екологични 3.Икономически 

 

 
 
 

8.2.Функции на горите, съгласно Закона за горите (2011 г.). 
Освен разделянето на функциите на горите на икономически, екологически и 

социални, трябва да се имат предвид и определените им функции съобразно 

националното законодателство на всяка отделна страна. В България по закона за горите 

те са определени и посочени в дадените по-долу текстове.  
На първо място трябва да отбележим, че за да определим кои горски територии 

какви функции ще изпълняват трябва да определим какви са целите на Закона за горите 

и след това към коя приоритетна цел ще попадне съответната горска територия. 
В Закона за горите от 2011 е посочено в чл. 1. (1), че „Този закон урежда 

обществените отношения, свързани с опазването, стопанисването и ползването на 

горските територии в Република България, с цел гарантиране на многофункционално и 

устойчиво управление на горските екосистеми” 
(2) Целите на закона са: 
1. опазване и увеличаване площта на горите; 
2. поддържане и подобряване състоянието на горите; 
3. гарантиране и поддържане на екосистемните, социалните и 

икономическите функции на горските територии; 
4. гарантиране и увеличаване производството на дървесина и недървесни 

горски продукти чрез природосъобразно стопанисване на горските територии; 
5. поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие и 

подобряване състоянието на популациите на видовете от дивата флора, фауна и 

микота;  
6. осигуряване на възможности за отдих на населението и подобряване на 

условията за рекреация; 
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7. постигане на баланс между интересите на обществото и собствениците на 

горски територии;  
8. подпомагане и насърчаване на собствениците на поземлени имоти в горски 

територии; 
9. изпълнение на международни и европейски ангажименти за съхранение на 

горските местообитания. 
 

8.3. Управление на горските територии - категоризация на горските 

територии  
 Съгласно Закона за горите (2011) - Чл. 5. (1) Горските територии в съответствие 

с преобладаващите им функции се делят на три категории: 
1. защитни; 
 Защитни са горските територии за защита на почвите, водите, урбанизираните 

територии, сградите и обектите на техническата инфраструктура; горната граница на 

гората; защитните пояси, както и горите, създадени по технически проекти за борба с 

ерозията. 
2. специални; 
1. включени в границите на защитените територии по смисъла на Закона за 

защитените територии и защитените зони, обявени по реда на Закона за биологичното 

разнообразие, както и такива, върху които по реда на други закони са определени и 

въведени особени статути и режими; 
2. за семепроизводствени насаждения и градини; горски разсадници; опитни 

и географски култури от горски дървесни и храстови видове; дендрариуми; 

научноизследователски и учебно-опитни гори; токовища; до 200 м около 

туристическите хижи и обекти с религиозно значение; бази за интензивно стопанисване 

на дивеча; 
3. с рекреационно значение, за поддържане на ландшафта и с висока 

консервационна стойност.  
3. стопански 
Стопански са горските територии, които не са обхванати в предните 2 категории 

и чието стопанисване е насочено към устойчиво производство на дървесина и 

недървесни горски продукти, както и предоставяне на услуги. 
 
8.4. Насоки на стопанисване на горите съобразно функциите им 

Таблица  № 9. Цел и насоки на стопанисване на горите по вид на функции на горите 

Вид на горите (функции) Цел на стопанисване Насоказа стопанисване 

защитни 

Осигуряване на защита на водосборите и 

териториите около водоизточниците за 

комунално-битови нужди и питейно 
водоснабдяване.  

Постоянно горско покритие, местни видове, 

разновъзрастно (изборно) стопанисване, 

удължен възобновителен период при 
сечищна форма на стопанство 

защитни  

Защита на инженерно-технически 
съоръжения, инфраструктура, населени 

места, горски пътища, водоеми и др.  

Сечи за поддържане на оптимална 
структура за изпълнение на функциите, 

възобновяване и отглеждане на малки 

площи, изборни сечи.  

специални 

Опазване естествения характер на горите, 

опазване на биологичното разнообразие.  
Минимална лесовъдска намеса, изборни и 

неравномерно-постепенни сечи. 

Мероприятия съгласно Плановете за 

управление и режимите на териториите. 

специални 

Създаване на подходящи условия за 
развитие на устойчив туризъм, 

възстановяване и отдих.  

Ландшафтно-формировъчни, селекционни 
сечи, сечи за поддържане безопасността на 

посетителите, погледни места и 

туристическата инфраструктура, отгледни 
сечи с ниска интензивност, неравномерно 

постепенни сечи.  

стопански 

Производство на висококачествена 
дървесина, производство на строителна 

дървесина, дърва за огрев и целулоза.  

Отгледни и възобновителни сечи с 
приоритет на естественото възобновяване, 

подпомагане на стопански ценните видове, 

индивидуален отбор. 
Основни функции на отделните категории гори в региона на планиране 
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Вид на горите Защитни 
Гори със защитна функция 

Цел 
Защита на инженерно-технически съоръжения, инфраструктура, селскостопански земи, 

населени места, горски пътища, водоеми и др. 

Дървесни видове 
Всички местни и внесени дървесни видове 

Лесовъдство 
Сечи за поддържане на оптимална структура за изпълнение на функциите, възобновяване и 

отглеждане на малки площи, изборни сечи. 

Район 
Горите около населените места, на стръмни и урвести терени, гори в непосредствена 

близост до пътища и инфраструктурни обекти, противоерозионни залесявания. 

 

Вид на горите Защитни 
Гори с водоохранна и водорегулираща функция 

Цел 
Осигуряване на защита на водосборите и териториите около водоизточниците за 

комунално-битови нужди и питейно водоснабдяване. 
Дървесни видове 

Обикновен смьрч и обикновен бук 

Лесовъдство 
Постоянно горско покритие, местни видове, изборно стопанисване, удължен 

възобновителен период 
Район 

Водосборите над водохващанията за питейно-битови нужди, санитарно охранителни зони, 
вододайни зони; водоизточници (извори, чешми) и др  

 

Вид на горите Специални 
Гори за отдих и рекреация/курортни гори 

Цел 
Създаване на подходящи условия за развитие на устойчив туризъм, възстановяване и 

отдих.  
Дървесни видове 

Обикновен смьрч, Обикновен ела, Бял бор, Черен бор и Обикновен бук 

Лесовъдство 
Ландшафтно-формировъчни, селекционни сечи, сечи за поддържане безопасността на 
посетителите, погледни места и туристическата инфраструктура, отгледни сечи с ниска 

интензивност, неравномерно постепенни сечи. 

Район 

Горите около туристически маршрути и обекти. Гори около населените места, хотели, 

ресторанти, хижи; гори около основната пътна мрежа; панорамни и погледни места; 

информационно – образователни точки; туристически пътеки и маршрути (вкл. Екопътеки, 

веломаршрути); хижи, заслони, кътове за отдих и места за палене на огън, къмпинги и 

биваци 

 

Вид на горите Специални 
Гори за опазване на биоразнообразието 

Цел 
Опазване естествения характер на горите, опазване на биологичното разнообразие.  

Дървесни видове 
Всички местни видове 

Лесовъдство 
Минимална лесовъдска намеса, изборни и неравномерно-постепенни сечи. 

Район 
Гори в отдалечени и трудно достъпни места. Гори в защитени територии (резервати, 
защитени местности, природни забележителности, природни паркове); Убежища за дивеча; 

Обекти по Натура 2000 

 

Вид на горите Специални 
Гори с образователна и научно-изследователска функция 

Цел 
Подпомагане на научни и образователни дейности  

Дървесни видове 
Всички местни и внесени дървесни видове 

Лесовъдство 
По целесъобразност 

Район 
Постоянни и временни пробни площи, учебни насаждения. 

 

Вид на горите Стопански 
Гори с дървопроизводствени и средообразуващи функции 

Цел 
Производство на висококачествена дървесина, производство на строителна дървесина, 

дърва за огрев и целулоза 
Дървесни видове 

Обикновен бук, Обикновена ела, Бял бор, Черен бор, Обикновен смърч 
Зимен дъб, Обикновен бук 

Лесовъдство 
Отгледни и възобновителни сечи с приоритет на естественото възобновяване, подпомагане 
на стопански ценните видове, индивидуален отбор 
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Район 
Гори със стопанско предназначение, непопадащи в зони с други функции. 

 
9. Приоритети за развитието на горите на територията на 

общината. 
 

9.1.Приоритетни направления 
Приоритети за развитие на горите, определени от Работната група 
След проведените работни срещи на заинтересованите страни и представянето 

на исканията им същите бяха групирани по важност и Работната група предложи 5 бр. 

основни приоритети за развитие на горите и горските територии.  
Водещата група детайлно обсъди приоритетите и разработи схема на 

необходимите програми и проекти, които следва да се разработят за да се стигне до 

постигане на целите на ПРГГТ. Петте приоритета са оцветени в различен цвят 

(символично), за да може да се открояват и по-лесно да се представят пред ЗС. 
Основните програми и проекти в настоящия план ще бъдат насочени към 

решаването на проблемите в следните области: 
Приоритет № 1. Устойчиво стопанисване и ползване в горите 
Тук влизат, както ползването на горите и техните материални ресурси (основни 

и странични/специални ползвания), така и проблемите свързани с опазването, охраната, 

организацията на дейностите в горите и взаимодействията между собственици, стопани 

и ползватели. В този приоритет влезат не само проблеми свързани със стопанисването 

на горите, но и проблеми породени от провеждането на дейностите в горите. 
Приоритет № 2. Развитие на устойчив туризъм. 
Развитието на различни форми на туризъм е един от най-желания приоритет на 

ЗС и затова Водещата група го е поставила на второ място сред приоритетите на 

Община Сърница. Най-популярно в региона е изграждането на горската 

инфраструктура, която да обслужва туристическата и горскостопанска дейност. ЗС 

виждат, че изграждането само на еко пътеки, информационни табели, туристически 

заслони, табла с информация не е достатъчно за развитие на устойчив туризъм. Затова 

обществеността настоява за развитие на културен и етнотуризъм, развитие на зимни 

спортове, ловен и риболовен туризъм и пр. 
 Този подход включва мерки по благоустрояване на съществуващи и изграждане 

на нова инфраструктура, както и на пешеходни туристически маршрути. Пълно 

развитие на съществуващите ресурси като туристически продукт, чрез проучване, 

разработване и включването на нови туристически маршрути. 
Приоритет № 3. Подобряване на инфраструктурата 
Подобряване състоянието на горската пътна мрежа, изграждане на нови 

пътища за по-голяма достъпност до отдалечените дърводобивни обекти. 

Изграждане на подходяща инфраструктура-пътища, заслони, горски кътове, 

пикници и пр. За провежане на дейностите по развитие на туризма. Не на 

последно място са развитието на инфроструктурата за подобряване на 

управлението и ползването на горските и водни ресурси. 
Приоритет № 4. Управление на природните  в т.ч. и на водните ресурси 
Общината обръща сериозно внимание на устойчивото управление на ресурсите 

и както се посочи в това направление са поставени значителен брой искания. Водещо 

място заемат поддържане на съществуващата система за водоснабдяване, изграждане 

на нови водохващания и водопроводи, сондиране за откриване на нови водоизточници, 

развитие на горско-пътната мрежа за достъп до ресурсите. 
Приоритет № 5. Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие между 

институциите 
Една от основните задачи при разработването на План за развитие е да се 

създават и поддържат стабилни връзки между ДГС и останалите ведомство и местната 

общественост. Освен подобряване на контактите с медиите в тази област са 
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необходими и повече мерки за връзки с други заинтересовани организации и 

институции. Подпомагането на образованието и обучението на подрастващите е една от 

мерките, които допринасят за по-доброто разбиране и подкрепа за работата на Горско 

стопанските единици.  
 
9.2. Приоритети за развитие – състояние на проблема; ограничения и 

заплахи; възможни решения. 
 

Приоритет №1. Устойчиво стопанисване и ползване на горите - SWOT 
анализ 

 състояние на проблема - не информираност на част от населението 

(изключение правят по-голямата част от работещите в ДГС, частни собственици на 

гори, РДГ, РИОСВ, които са в пряк контакт с това) за реалното състояние на горите, за 

тяхното опазване, охрана, за значението на горите за местното население. 
 ограничения и заплахи - проблемите свързани с охраната, 

организацията на дейностите в горите и взаимодействията между собственици, стопани 

и ползватели. 
 възможни решения - подобряване на връзките между собственици, 

стопани и ползватели, включването на различни програми и проекти за опазването на 

горите, повишаване на контрола по опазването на горите. Привличане на обществения 

интерес и лична отговорност на хората, за опазването и поддържането на защитените 

територии и орнитологично важните места на територията на общината. Промяната на 

нормативната уредба за горите и привеждането й в адекватно състояние е също твърде 

важен момент за решаване на повечето от проблемите и конфликтните точки. 
 

Приоритет І. Устойчиво стопанисване и ползване в горите-цели, програми 

и проекти: 
Идеална цел 1: Подобряване състоянието на горите, тяхното устойчиво 

стопанисване и ползване. 
Оперативна цел 1.Устойчиво ползване на дървесина от района 
Програма: ,,Гората – наш дом- нашето бъдеще” 
Проекти: 
1.1. Възстановяване на горски територии, засегнати от природни бедствия 
1.2. Определяне на конкретни обекти и прилагане на лесовъдски системи за формиране на хетерогенни 

гори 
1.3. Анализ на потенциала за извършване на отгледни сечи 
1.4. Отглеждане на млади насаждения и горски култури 
1.5. Организация на ползването – унификация на тръжните документи и тръжните процедури 
 
Оперативна цел 2. Устойчиво ползване на недървести горски продукти - горски 

плодове, билки, гъби и дивеч  от района. 
Проекти: 
2.1. Ресурсна оценка на на недървесните горски продукти в т.ч. и на лечебните растения в горите и 

разработване на План за устойчиво ползване  
2.2 Анализ за добиваните количества по години и прогноза развитие за оптималните за ползване количества 

на ресурсите от недървесни горски ресурси -  гъби, билки, плодове и дивеч.  
2.3. Разработване на дългосрочен план за пашата. 
 
Оперативна цел 3. Поддържа се актуална и достъпна база от данни и карти за 

горите и биоразнообразието на горските територии на общината. 
Проекти: 
3.1. Изграждане на система за постоянен мониторинг на биоразнообразието на горските територии на 

общината, чрез ключови видове и съобщества. 
3.2. Повишаване на контрола по опазването на горите, флората и фауната 
 
Оперативна цел 4. Поддържане на актуална база данни за 

семепроизводствените насаждения и градини и модернизиране на горските разсадници. 
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Проекти: 
4.1. Разработване на проект за база данни за семепроизводствените насаждения и градини за производство 

на семена и посадъчен материал  
4.2. Анализиране на нуждите и възможносите за залесяване и озеленяване на територията на общината и 

съответно производство на посадъчен материал. 
4.3. Поддържане и модернизиране на горския разсадник. 
4.4. Разработване на план за развитие на горското семепроизводство и производството на посъдъчен 

материал за озеленяване и залесяване в общината. 
 
Приоритет №2. Развитие на Община Сърница, като туристически район - 

дестинация за устойчив туризъм - SWOT анализ 
Приоритетът „Развитие на устойчив туризъм” има за цел да доведе до 

повишаване и развитие на туристическия потенциал. Задачата е да се осигурят 

допъълнително доходи и заетост на територията на общината, за развитието на 

устойчив, диверсифициран, с висока добавена стойност, специфичен за района на 

Сърница висококачествен туристически продукт и да се увеличи приноса на сектора за 

устойчивото общинско и регионално развитие. Развитието на инфраструктурата на 

олщината ще затвърди и ще увеличи позициите на региона като предпочитана 

туристическа дестинация през цялата година. 
Общите действия за съхранение и устойчиво използване на ресурсите, както и за 

развитие на политиките в областта на устойчивия туризъм трябва да бъдат подкрепени 

от целенасочените действия за развитие на района като дестинация за устойчив 

туризъм.  
Необходимо е на базата на съществуващи пазарни проучвания да бъдат 

дефинирани и обособени нови целеви групи, към които ще бъде насочен продуктът на 

дестинацията. Наложително е развитие, реконструкция на старата и изграждане на нова 

инфраструктура. Необходимата туристическа информационна и посетителска 

инфраструктура. Насочването към външния пазар ще даде възможност на 

туристическите продукти да се развият и усъвършенстват, като се генерират 

инвестиционни капитали. 
 

Приоритет ІІ. Развитие на Община Сърница, като туристически район - 
дестинация за устойчив туризъм - цели, програми и проекти: 

Идеална цел 1:  Оптимално и балансирано използване на горите за развитие на 

устойчив туризъм 

Оперативна цел 1. Развитие на съществуващите продукти на устойчивия 

туризъм и създаване на нови туристически пакети с участие на горски обекти и 

територии. 
Програма 1: Устойчиво развитие и утвърждаване на Сърница като 

туристически и културен център 
Проект: Управление и Мониторинг на туристическия поток в горските територии. 
Програма 2. Интегрирано местно развитие. 
Проект: Разработване на туристическите маршрути в горските територии и предоставяне на 

информация в общината. 
 
Оперативна цел 2. Интерпретация на природното наследство и увеличаване на 

рекреационната пригодност на госките територии. 
Програма 3. Съхранение и устойчиво използване на природните ресурси 
Проект: Оптимизиране на предвидените ползвания около проектирани и съществуващи туристически 

маршрути и обекти. 
Програма 4. Създаване на зелени зони около населените места, водните площи  

и промишлените обекти. 
Проект: Създаване на паркови зони и зони за отдих около Сърница и селата в общината. 
 
Оперативна цел 3: Включване на елементи от горските територии в рекламата 

на дестинацията. 
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Програма 5. Развитие на компонентите на туристическата  инфраструктура в 

горските територии. 
Проекти:  
Определяне на статута на специализираните туристически маршрути и обекти 
Разработване и приемане на режими за стопанисване на горите около обектите за туризъм и отдих (зони за 

туризъм и рекреация) 
Програма 6. Маркетингова стратегия и рекламна политика на туристическите 

обекти в горските територии. 
Проекти:  
Разработване и приемане на маркетингова стратегия на рекламни материали и брошури 
Разработване и приемане на рекламна политика (рекламни материали и какнали за представяне); 
Създаване на нови туристически маршрути 
 

Общото становище за същността на устойчивия туризъм се основава на 

разбирането, че растежът на община Сърница е невъзможен без равновесие на 

икономическото, екологичното и социо-културното развитие. Туризмът е важен 

инструмент за устойчиво развитие не само на термаления център Сърница, но и на 

целия Сърничанския туристически район. Туризмът на общината може да се подобри 

чрез предлагане и включване в програмите на горски обекти за различен вид туризъм -
зимен, летен, ловен, риболовен, фото и др. 

 

Приоритет № 3. Подобряване на горската инфраструктура - SWOT анализ 
 състояние на проблема - лошо състояние на горско пътната мрежа, 

необходимост от изграждането на нови пътища за по-голяма достъпност до 

отдалечените дърводобивни обекти, укрепване на свлачищтните терени покрай 

главните пътища, редовно почистване и подържане пътищата през зимния период. 
 ограничения и заплахи - липса на финанси и инвестиция. Ако не се подобрят 

пътищата, това води до увеличаване на транспортните разходи, труден достъп до 

дърводобивните обекти. 
 възможни решения - подобряване на транспортните комуникации, привличане 

на туристи и инвеститори. Включването на проекти за изграждане, реконструкция и 

модернизация на горските пътища. 
Идеална цел: На територията на общината съществува оптимизирана, 

възстановена, доизградена и поддържана горско пътна мрежа. 
Оперативна цел 1. Да се изгради и поддържа уеб-базирана информационна 

система с данни и карти за собствеността, характеристиките и състоянието на горско-
пътната мрежа - пътища и трасета за достъп и движения в горите. 

Програма 1. Възстановяване и поддържане на пътищата за достъп и движение в 

горите. 
Проекти: 
Разработване на уеб-базирана информационна система за пътищата за достъп и движение в горите. 

(паспортизация) 
Възстановяване на пътища с местно значение за населените места. 
Да се проектира, изгради и поддържа горско-пътна мрежа с по-висока товароносимост. 
 
Оперативна цел 2. Да се инициират и постигнат промени в нормативната база, 

регламентиращи отчисления от таксите за дървесина на корен за ремонт, поддържане и 

изграждане на нова горско-пътна мрежа. 
Програма:  Възстановяване и поддържане на пътищата за достъп и движение в 

горите 
Проекти: 
Работа с местните общности, фирми ползватели и институциите за осигуряване на подобрена координация 

и превенция на увреждането на горско-пътната мрежа. 
 
Оперативна цел 3. Да се предприемат мерки и изградят съоръжения за 

укрепване на свлачищните терени покрай пътищата в горските територии, редовно 

почистване и подържане прилежащата на горско-пътната мрежа инфраструктура. 
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Програма:  Възстановяване и поддържане на пътищата за достъп и движение в 

горите 
Проекти: 
Разработване на система за наблюдение и поддръжка на пътищата за достъп в горите.  
 
Оперативна цел 4: Развитие на специализираната туристическа инфраструктура 

около гр. Сърница и  населените места, както и в околоселищните горски територии. 
Програма 2. Развитие на туристическия продукт и подобряване на 

туристическото обслужване. 
Проект:  

Подпомагане поддържането на маршрутите и туристическата инфраструктура в горските територии 
Програма 3: Подобряване на пътно-транспортната инфраструктура в горските 

територии. 
Проект: 

Разработване на годишни и периодични планове за ремонт и поддръжка на горско-пътната мрежа 
 
Приоритет №4. Управление на природните ресурси в т.ч. и на горските 

иводни ресурси - SWOT анализ 
 състояние на проблема – Наличие на водни площи и вододайни зони, за 

които е необходимо да се полагат грижи за поддържането им в добър вид. Това изисква 

поддържане на съществуващата система за водоснабдяване, необходимост от 

изграждане на нови водохващания и водопроводи, навременно отстраняване на аварии, 

подобряване качеството на питейната вода, опазването на околната среда. В 

горскостопанско отношение дийствията са носечени към недопискане на 

нерегламентирани сечи и мероприятия, които могат да доведат до свлачищни процеси 

и ерозия, а от там и до затлачване на язовири и замърсяване на водите във водните 

басийни. 
 ограничения и заплахи - загуби на водни ресурси по водопроводната 

мрежа, заплахи за балнеоложкия и оздравителния туризъм, лошото състояние на 

водоемите и реките оказва отрицателно влияние върху риболовния туризъм. 

Лесовъдски и не до там лесовъдски дейности може да предизвикат ерозионни процеси. 
 възможни решения - изграждане, разширяване и реконструкция на 

водопроводи и канализационна мрежа, опазването на околната среда от боклуци, 

слагане на информационни табели, кошчета за отпадъци по туристическите пътеки за 

опазването на околната среда. Строг контрол върху провежданите мероприятия и сечи 

в чашките на язовирите и в близо до водните течения.  
 
Идеална цел: Идеална цел: Качествено и устойчиво управление на горските и 

водните ресурси 
Оперативна цел 1:  Изграждане на нови водохващания и водопроводи. 
Програма - Устойчиво стопанисване и ползване на горските и водните ресурси 
Проект.  
Строителство на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) в Сърница. 
Проучване за сондиране с цел откриване на нови водоизточници и минерални води на територията на 

общината 
 
Оперативна цел 2: Опазване на горските и водните ресурси и околната среда от 

битови и промишлени отпадъци 
Програма - Устойчиво стопанисване и ползване на горските и водните ресурси 
Проект:  
Поставяне на информационни табели, кошчета за отпадъци по туристическите пътеки. 
Картиране на незаконните сметища в горите и на територията на общината. 
 
Оперативна цел 3. Подобряване качеството на питейната вода. 
Програма - Устойчиво стопанисване и ползване на водните ресурси 
Проекти: 
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Построяване и поддържане на съществуващата система за водоснабдяване, необходимост от изграждане на 

нови водохващания и водопроводи 
Очертаване и картиране на трасетата на водопреносната мрежа в гортсите територии. 
Лесовъдските мероприятия в сервитутните зони на водопреноссната мрежа-нови идеи и начини на мислене 

и действия. 
 
Приоритет № 5. Връзки с обществеността, обучение, взаимодействие между 

институциите - SWOT анализ 
 състояние на проблема - липсва постоянна и двустранна връзка на ДГС 

с обществеността, липса на бърз достъп на заинтересованите страни с база данни за 

състоянието на горите и др. Липса на обучение и образоване на подрастващите в 

областта на горите, за опазването и подържане на доброто им състояние, трудното 

взаимодействие между институциите.  
 ограничения и заплахи - сътрудничество между ползватели, стопани и 

собственици, финансиране, включването в различни програми и проекти. Неразумно и 

неефективно използване на ресурсите на общината поради липса на координация и 

информираност между институциите. 
 възможни решения - подобряване на връзките с обществеността чрез 

медиите, информационни табели, реклами, повече мерки за връзки с други 

заинтересовани организации и институции. Подпомагането на образованието и 

обучението на подрастващите е една от мерките които допринасят за по-доброто 

разбиране и подкрепа за работата на ДГС. Участието на младото поколение при 

залесяването и почистването на горските територии, включването на дисциплини и 

практики в учебните програми на училищата свързани с гората, нейното значение, 

опазването й, и т.н. Чрез медиите, информационни табели, реклами, срещите с 

работещите в РДГ, ДП, ДГС и РИОСВ, включването на допълнителни дисциплини и 

практики, свързани с опазването на гората и водните ресурси са подобрени връзките с 

обществеността, обучението на младото поколение, комуникацията между 

институциите. 
 
Идеална цел 1: Повишаване осведомеността на обществото и квалификацията 

на заинтересованите лица. 
Оперативна цел 1. Повишаване на степента на взаимна осведоменост между 

заинтересованите страни. 
Програма: Разработване на дългосрочна стратегия за връзки с обществеността и 

развитие на системата на горска педагогика. 
 Проекти: 

Обучение на частните собственици на гори – горска академия - организиране и провеждане на ежегодна 
среща с частните собственици на гори за разясняване на правата, задълженията, отговорностите и ползите от 
собствеността на горите. 

Информационни точки за горите. . 
Публичност и прозрачност на планираните лесовъдски мероприятия за стопанисване на горите и 

предоставяне на незащитена информация на заинтересованите страни; 
Праграма за провеждане на мероприятия приз годината от страна на ДГС-оповестявана в медиите и 

организиране на мероприятията. 
 
Оперативна цел 2:  Обучение и приобщаване на обществеността и на 

подрастващите към проблемите на горите и горското стопанство. 
Програма 1: Разработване на дългосрочна стратегия за връзки с обществеността 

и развитие на системата на горска педагогика. 
Проекти: 
Изготвяне на план за срещи през годината със заинтересованите страни за обсъждане изпълнението на ПРГ. 
Активизиране на участието на младото поколение при залесяването и почистването на горските територии. 
Медийно осведомяване на заинтересованите страни.  
Подкрепа от страна на медиите- медийно осведомяване, поставяне на информационни табели и карти 
 
Оперативна цел 3:  Стратегия за медийно присъствие на ТП ДГС 
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Програма 2: Организиране и участие в публични събития, предавания и статии 

за горите. 
Проекти: 
Разработване на медийна стратегия за горските стопанства 
Подпомагане на доброволни акции за залесяване и почистване на горските територии 
Участие в организиране на публични събития, свързани с горите. 
 
 
Идеална цел 2. Взаимодействие между институциите и обучение. 
Оперативна цел 4. Да се изготвя ежегодно програма за работа на ТП ДГС с 

училищата. 
Програма: 3. Взаимодействие между ТП ДГС   с  училищата 
Проекти: 

От теорията към практиката в горите - включване на експерти от РДГ,  и ТП ДГС в подпомагане на учебните 
занятия и проверка знанията на учениците 

Ученици - доброволци в работата на  и ТП ДГС. 
Ежегодно изготвяне на план за работа на РДГ и ТП ДГС с училищата. 
 
Оперативна цел 5. Да се формира тясно сътрудничество между държавните и 

общинските институции, неправителствените организации и частни фирми. 
Програма 4. Взаимодействие между неправителствените организации,  и ТП 

ДГС. 
Проект:  

Неправителствени организации подпомагат работата на . и ТП ДГС. 
 
 
Идеална цел 3. Да се внедри и използва ГИС в работата на общината и в 

държавните горски стопанства. 
Оперативна цел: 6. Създаване на ГИС служба в общината. 
Програма: 5. Създаване на ГИС служба към общинска администрация. 
Проекти: 

Разработване и поддържане на ГИС за горските територии 
Съвместно използване на ГИС за горите от заинтересованите страни. 
 
Оператинва цел 7: Подобряване на  сътрудничеството между собственици, 

стопани и ползватели, включително и работещите в ДГС, частни собственици на гори, 

РДГ, РИОСВ 
Програма 6. Конструктивно сътрудничество между заинтересованите страни в 

името на бъдещето на горите 
Проекти: 
Изграждане и поддържане на база данни (БД) и обмен на информацията между различните институции. 
Информираност на  населението чрез медиите (предавания по телевизията, радио и вестници) за 

състоянието на горите, проблемите, последствията от природни бедствия, пожарите (умишлени или не), от 

незаконните сечи, от бракониерството. 
Финансово подпомагане на населението при залесяването, при сигнализирането за умишлени пожари, 

унищожаване на дивечови местообитания и т.н. 
Програмите и проектите са основата за прилагането на Плана за развитието на 

горите и горските територии. Тяхното правилно разработване и изпълнение ще бъде 

една от гаранциите за устойчивото развитие на региона. Системата на планиране е 

отворена и та винаги може да се актуализи и допълва. 

 

Биологично разнообразие и неговото опазване. Гори по 
Натура 2000. 

Биологично разнообразие и неговото опазване - нива и подходи за опазване 

на биологичното разнообразие; законодателна рамка. 
 Нива и подходи за опазване на биологичното разнообразие 
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Биологичното разнообразие в естествена среда се опазва на различни нива и 

подходи,като: 
  Опазване на забележителни и консервационно значими природни обекти, 

видове и екосистеми в защитени теритроии – по националното законодателство – ЗЗТ и 

ЗБР (видовете). 
  Опазване на местообитания и видове, значими за Европейската общност в 

обособени за целта зони – съгласно директивите на ЕС с израз в националното 

законодателство в ЗБР. 
  Други механизми – Биосферни резервати, консервационно значими гори 

(съгласно международно възприети критерии), местообитания на видове с висока 

консервационна значимост и други възприети с нормативни актове или по силата на 

планови и стратегически документи, включително и на местно ниво. 
 

Законодателна рамка 
Опазнането на биологичното разнообразие е обект на Закона за биологичното 

разнообразие от 03.08.2012 г. 
Според изискванията на чл. 1. (1) Този закон урежда отношенията между 

държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото 

ползване на биологичното разнообразие в Република България. 
(2) Биологичното разнообразие е многообразието на всички живи организми във 

всички форми на тяхната естествена организация, техните съобщества и 

местообитания, на екосистемите и процесите, които протичат в тях. 
(3) Биологичното разнообразие е неразделна част от националното богатство и 

опазването му е приоритет и задължение за държавните и общинските органи и 

гражданите.  
Съгласно Закона за биологичното разнообразие - Чл. 2. Този закон цели: 
1. ( изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазването на представителни за Република 

България и за Европа типове природни местообитания и местообитания на застрашени, 

редки и ендемични растителни, животински и гъбни видове в рамките на Национална 

екологична мрежа; 
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2007 г.) опазването на защитените растителни, 

животински и гъбни видове от флората, фауната и микотата на Република България, 

както и на тези, които са обект на ползване и търговия; 
3. опазването на генетичните ресурси и разнообразието на растителни и 

животински видове извън естествената им среда; 
4. регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни 

растителни и животински видове в природата; 
5. регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора 

и фауна; 
6. опазването на вековни и забележителни дървета. 
 

Защитени зони и защитени територии.  
Защитени зони по Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 - Описание на 

защитените зони - по схемата - площ и предназначение; Заплахи за поддържането на 

защитената зона; Ограничителни мерки при стопанисването; Защитени територии по 

ЗЗТ. Защитени местности. Природни забележителности; Други природни обекти, 

защитени по международното законодателство. Икономически принос на горите и 

горския сектор за развитието на общината. 
 

 Защитени зони по Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 
 
НАТУРА 2000 е общоевропейска мрежа от територии подлежащи на защита, с 

цел да се осигури дългосрочното запазване на най-ценните видове и местообитания, 

които са от значение за Общността. Тя трябва да бъде изградена във всички страни 
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членки на Европейския съюз и се поставя като изискване при присъединяването на 

страните кандидатки за членство. Създаването на мрежата е насочено към постигането 

на баланс между опазването на видовете и местообитанията и дейностите на човека. 
Изграждането на НАТУРА 2000 се основава на две основни за ЕС споразумения, 

свързани с опазване на околната среда и биоразнообразитето. Това са Директивата за 

птиците и Директивата за местообитанията. Обект на защита на двете директиви са 

около 140 природни местообитания и над 600 вида животни и растения, които са 

определени като значими за Европейската Общност. Основните изисквания на двете 

Директиви са отразени в Българското законодателство чрез Закона за биологичното 

разнообразие, приет от Народното събрания през август 2002 г. Съгласно този закон в 

България се обявяват т.нар. “защитени зони”, които са част от “националната 

екологична мрежа”. Защитените зони са местата от територията на страната, които 

отговарят на изискванията за наличие на местообитания и видове, включени в 

приложенията на Директивата за птиците и Директивата за хабитатите. 
Отговорната институция за изграждането на екологичната мрежа у нас е 

Министерството на околната среда и водите. 
Зелени Балкани са водеща неправителствена организация в България при 

изграждането на Европейската eкологична мрежа НАТУРА 2000. Тя е основен фактор, 

подпомагащ МОСВ в изпълнение на ангажиментите, поети пред ЕС, във връзка с 

изграждането на мрежата. 
 
На територията на общината има части от 2 защитени зони: 
- Защитенa зонa - BG 0001030 „Родопи – Западни” - защитена зона по Директива 

за местообитанията, която припокрива защитена зона по Директива за птиците - 
BG0002063. 

Натура 2000 местообитания: 
- Защитенa зонa - BG 0001030 „Родопи – Западни” 
В следните хабитати ТП ДГС „Селище” е определило гори във фаза на старост в 

който няма да се извършва никаква дейност/сечи, поша и т.н./ 
BG 0001030 _91ВА  в  този хабитат  са включени 13 отдела с площ 98,9 ха 
BG 0001030 _91СА  в  този хабитат  са включени 46 отдела с площ 397,1 ха 
BG 0001030 _91Д0  в  този хабитат  е включен 1 отдел с площ 15,2ха 
BG 0001030 _9410  в  този хабитат  е включени 39 отдела с площ 340,1ха 
BG 0001030 _9430  в  този хабитат  е включен 1 отдел с площ 4ха 
 
Поради фактът, че за Натура 2000 местообитанията няма заповеди за обявяване, 

тяхното стопанисване се извършва съгласно изискванията на наредбата за сечите, глава 

4-та, чл. 65 и чл. 66 - Система от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи 

в горските типове природни местообитания. Конкретни изисквания за тези 

местообитания са посочени в разработката – Режими за устойчиво управление на 

горите в Натура 2000 (МЗХ, 2011). 
  
Орнитологично важни места (ОВМ). 
В България са определени 114 орнитологично важни места с международно 

значение, от тях само едно включва части от територията на общината.  
 - Западни Родопи (код на мястото: BG063). Стопанисването на ОВМ става при 

спазване на изискванията и ограниченията заложени в заповедите за тяхното обявяване. 
 
Описание на защитените зони по схемата-площ и предназначение: 
 
1. Защитена зона Западни Родопи (BG 0001030) – вкл. ОВМ Западни Родопи 

(BG063) 
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Площта на зоната е 271 909 ха и включва ОВМ с площ 125 677,58 ha. То 

включва по-високата част на Западните Родопи с най-представителните псевдо-
бореални иглолистни гори, уникални за Европа. 

Предназначение: 
В Западни Родопи са установени 130 вида птици, основно гнездящи, от които 21 

са включени в Червената книга на България. От срещащите се видове 43 са от 

европейско природозащитно значение. Мястото осигурява подходящи местообитания 

за 26 вида птици, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за 

които се изискват специални мерки за защита. Западните Родопи поддържат най-
многочислената популация на глухаря (Tetrao urogallus) в България. Територията е 

една от най-значимие в Европа за опазване популациите на червеногръдката (Erithacus 
rubecula), чинката (Fringilla coelebs), белогушия дрозд (Turdus torquatus), коса (Turdus 
merula), жълтоглавото кралче (Regulus regulus) и черноглавото коприварче (Sylvia 
atricapilla). 

 
Заплахите за орнитологично важното място са следните:  
-  Населените места, когато има неконтролиран достъп на граждани, туристи, 

посетители  до тези територии,  застрашава естествените гори от прекомерната 

екплоатация на горски ресурси, както и от повсеместни незаконни сечи. Това може да 

снижи качествата на горските екосистеми, и при задълбочаване може да доведе до 

нарушаване естествения воден баланс в целия район и да предизвика ерозионни и 

свлачищни процеси. Това особено важи за състоянието на недървесните горски 

ресурси, които са подложени на урбанизиран натиск поради програсинтото обедняване 

на населинието в региона. 
Съществуващите деривации и водохващания също допринасят за сериозни 

нарушения на естествения воден баланс на горите.  
Премахването на старите умиращи дървета и тези с хралупи, ограничава 

значително възможностите на кълвачите и совите да намират подходящи места за 

гнездене и храна.  
Неконтролирано бъдещо развитие на ски туризма може да доведе до сериозна 

заплаха, както за горите, така и за субалпийските местообитания.  
Строителните дейности, свързани с развитието на туристичаската 

инфраструктура, могат да предизвикат нарушаване и унищожаване на ценни 

местообитания в лесно достъпните райони.  
Естествената сукцесия на горите във високопланинските ливади трябва да бъде 

разглеждана като негативен фактор за гнездящите там птици, както и за грабливите 

птици, използващи тези територии за хранене.  
Пряка заплаха за птиците е бракониерството.  
 
Около 11% от територията на Западни Родопи е поставена под законова защита. 

Тук попадат 31 защитени територии – 4 резервата, един поддържан резерват, 22 

защитени местности и 4 природни забележителности. Резерватите “Дупката”, “Купена”, 
“Мантарица” и “Беглика” са на територията на орнитологично важното място “Западни 

Родопи”.  
През 1998 г. около 96% от територията е определена за КОРИНЕ място, поради 

европейското й значение за опазването на редки и застрашени местообитания, растения 

и животни, включително птици. 
Ограничителни мерки при стопанисването 
Прилагане на лесовъдски системи поддържащи естествената местна 

растителност и структура на гората. Опазването на дървета с гнезда, с хралупи, както и 

на стоящите и лежащи мъртви дървета при извеждане на сечите. Това може да бъде 

постигнато чрез прилагането на природъобразни лесовъдски мероприятия - 
разновъзрастно стопанисване, неравномерно постепенни сечи и др. 

-борба с бракониерството 
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-борба с незаконните сечи 
-екопътеките да се проектират там където няма да безпокоят птиците (глухара) в 

период на размножаване най-вече, да не минават там, където гнездят и т.н. 
 
 
Защитени територии по ЗЗТ 
 
 Защитени местности 
Чл. 33. (1) За защитени местности се обявяват: 
1. територии с характерни или забележителни ландшафти, включително такива, 

които са резултат на хармонично съжителство на човека и природата; 
2. местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински 

видове и съобщества. 
 
 
За ДГС ”Селище” – общо 5,8 ха, разпределени както следва: 
ЗМ ”Чибуците” – обявена през 1977 г. за опазване на единственото в България 

находище на Върболистен тъжник (Spirea salicifolia) в землището на гр. Сърница. 

Площта и е 5,7 ха. Видът е включен в Червения списък на България като „критично 

застрашен”, а в Червената книга – като „застрашен”, защитен от закона. 
 
Природни забележителности 
ПЗ “Жабата” – обявена през 1984 г. за опазване на скално образование в 

землището на село Медени поляни. Обхваща площ от 0,1 ха. 
ПЗ ‘’Побит камък’’ – обявена през 1962 г. за опазване на скално образование. 

Обхваща площ от 0,2 ха.  
 
Други обекти представляващи туристически интерес са: Почивна база 

”Романтка”, хотели: „Ива”, „Сия”, Ардалиеви”, „ВИП-комплекс” Вилно селище” 

Орлино” и др. къмпинги 
 
 
Фиг. 6. Карта на защитените територии и месности в общината. 
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Икономически принос на горите и горския сектор за развитието на 

общината 
Определено може да се каже, че за местната общност, горите са от 

първостепенна важност, поради фактите,  
1. населението се отоплява основно на дърва;  
2. големия брои дърводобивни и дървопреработвателни фирми, даващи работа 

на голям процент от населението в общината; 
3. препитание на населението и осигуряване на поминък на част от населението 

чрез ползване на недървесни горски продукти;  
4. развитие на туризвъм е гарантиран до голяма степен от наличието на 

кечествени горски територии. 
Най-динамично развиващи се отрасли и силно зависими от състоянието на 

горите в местната икономика са дърводобива, дървопреработка, туризма и бутилиране 

на минерална вода. 
Икономически алтернативи  
Работната група постигна съгласие, че за по-ефективно опазване на горите е 

целесъобразно част от приходите от туризъм, частни дърводобивни и 
дървопреработвателни фирми, фирмите за бутилиране на минерална вода да се връщат 

в съответните ДГС, ДЛС, частни собственици на гори с Цел:  Устойчиво стопанисване 

на горските територии, поддържане и запазване на дивечовите запаси и запазване 

състоянието на водните ресурси. Необходими действия - разработване на програма за 

изпълнение на дейности в горите, водещи до подобряване на състоянието на горите и 

горските дървесни и недървесни ресурси. 
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Дейности за развитие на индивидуален и групов туризъм 
Община Сърница има ресурси и потенциал за развитието на еко-, селски-, ловен-

, риболовен-, археологически-, културен-, лечебен-, маршрутно-познавателен-, и 

балнеоложки туризъм. 
 

Потенциал за развитие на екотуризма на територията на Община Сърница, 
като елемент от Плана за развитие на горските територии на община Сърница. 
 Според Международната асоциация за екотуризъм: “Екотуризмът е отговорно 

пътуване до природните райони, което опазва околната среда и допринася за 

благополучието на местните хора”.  
Развитието на екотуризма се основава на постигане на баланс между екологичните, 

социални, икономически и културни аспекти, за постигане на цялостна устойчивост на 

дадена територия. 
 Съгласно дефиницията за елементите на екотуризма той: 

- Допринася за опазване на биологичното разнообразие; 
- Поддържа благополучието на местните хора; 
- Включва интерпретативен/познавателен елемент; 
- Включва отговорно поведение от страна на туристите и туристическия 

отрасъл; 
- Услугите се предоставят главно от малкия бизнес на малки туристически 

групи; 
- Изисква възможно най-ниско потребление на невъзобновяеми ресурси; 
- Поставя ударение върху местното участие, собственост и бизнес - 

възможности, особено за хората от извънградските райони. (Национална стратегия за 

екотуризъм, 2003 г.). 
Допълнителен елемент на екотуризма е и активното взаимодействие и 

партньорство между местното население, туристическите организации, месните власти 

и експерти (държавни и представители на нестопанския сектор). 
В нормативната рамка влизат национални стратегии, законодателството на 

Република България, както и международни конвенции и спогодби, транспонирани в 

българското законодателство. Всички те имат пряко въздействие върху разработването 

на местни стратегии за развитие на екотуризъм и върху частните инициативи за 

развитие на различни екотуристически продукти на местно ниво. Нормативните 

документи, определящи развитието на еко - туристически продукт са: 
 Национални стратегии и планове за действие: 
 Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие; 
 Национална стратегия за екотуризъм; 
 Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие; 
 Национален план за опазване на биологичното разнообразие; 
 Стратегия за единно управление на водите в Р България; 
 Стратегия за развитие на културния туризъм; 
 Национална стратегия за насърчаване развитието на малките и средните 

 предприятия; 
 Национален план за регионално развитие; 
 Национална горска политика и стратегия за развитие на горите на 

 България (2014-2020). 
 Поради частния статут на горите и основния продукт от ползването им – 

дърводобива, националната горска политика и стратегия е от особена важност. Тя 

задава няколко основни принципа сред които са: принос на горите за постигане на 

устойчиво развитие, обществена подкрепа за управление на горите, както и принос на 

горите за подобряване качеството на живот на населението. Основна стратегическа 
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цел на документа е “Интегрирането на туристическия бизнес в традиционните 

дейности по управление на горите”.  
От гледна точка на ПРГГТ това означава интегрирано планиране на 

териториите и тясна връзка между Лесоустройственото и териториално - селищно 

планиране на туристическите дейности в горските територии. 
 

Екотуризъм за наблюдение на дивата природа 
Оценката на биоразнообразието в района показва, че добрата съхраненост на 

природата, нейната непокътнатост на места, както и разнообразието от ландшафти 

могат да привлекат значителен поток от туристи, търсещи възможности за активен 

отдих сред природата, наблюдение на животински видове в естествената им среда и 

естетическо удовлетворение от красотата на района. Важен ресурс са големите 

бозайници – дива свиня, мечка, сърна, както и едрите птици, които са особено 

привлекателни и за „фото-ловците”. 
 

Селски туризъм 
Селският туризъм не е развит особено добре в общината. Предлаганите услуги 

трябва да включват посещение и престой в къщите на селата, заедно със собствениците, 

да се предлагат добри възможности за дегустация на традиционни ястия и напитки, 

участие в традиционни празненства и местни събития. За развиване на този тип 

туризъм е необходимо да се предложат и по-атрактивни възможности за посетителите, 

като например участие в подготовката на храната, събиране на гъби и билки, 

селскостопански дейности, изучаване на фолклора и др., които да се съобразени с 

интересите и физическата подготовка на посетителите и да са допълнение към 

преживяванията. Фолклорните групи от региона може да бъдат ангажирани в 

добавянето на стойност към селския туризъм. 
Представянето на културните забележителности се съчетават добре с 

възможностите за развитие на конна езда и колоездене по пресечени терени. Красотата 

на природата е основен мотиватор за посещенията на повечето туристи в района. 
 

Ловен и риболовен туризъм 
Спортен риболов се извършва в Доспатска река и притоците и  яз. Доспат, . 
Язовир „Доспат” е единствения изкуствен водоем на територията на община 

Сърница. В него естествено вирее костур, шаран, кефал, уклей, червеноперка и 

пъстърва. Тук има отлични условия за развитието на спортен и стопански риболов. 

Практикуват се няколко вида риболов: на плувка, на дъно, на муха с шнур, на блесна и 

на булдо. Около язовира са изградени почивни станции, вили, мотели и заведения, 

предоставящи всички удобства на туристите, както и рибарски лодки и рибарско 

оборудване – Почивна база „Романтика”, Ваканционно селище „Ива”, Почивна база 

„Чайка” и др.  
 
 

10.3.Лесоустройствено проектиране и опазване на биоразнообразието 
За нуждите на проекта е направена оценка доколко Лесоустройствените проекти 

предвиждат адекватни мерки за опазване на биоразнообразието в горите. 
Оценката включва 5 критерия и 27 индикатора, свързани с наличието на 

информация за биоразнообразието.  
Резултатите от оценката показват следното: 
В рамките на лесоустройтвения проект: 
- не са включени специализирани раздели за описание на 

биоразнообразието, а неговото описание е в няколко отделни глави, като то обхващат 

само част от консервационно значимите видове и хабитати.  
- информацията не е изчерпателна и не позволява пълна оценка на 

консервационно значимите елементи и тяхното състояние.  
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- липсва и анализ относно планове за управление на защитените зони по ЗБР 

и връзката им със стопанисването на горите. 
- липсват описания на гори с висока консервационна значимост или оценка 

на горите по отношение на тяхната естественост, биоразнообразие, хабитатни 

особености и др;  
В ЛП и в ГСП (или приложенията им) не са дадени изчерпателни списъци 

на консервационно значими видове или хабитати, списъци на находищата, описание на 

консервационния статус и основни качествени и количествени характеристики на 

консервационно значими видове и хабитати.  
В лесоустройтвените проекти досега не са включвани специализирани 

раздели с мерки за опазване на биоразнообразието и няма приложена визуализирана 

информация за биоразнообразието и мерките за неговото опазване – карти, графики, 

схеми и др. 
В следствие на изброените по-горе пропуски прилагането на 

Лесоустройствените проекти не може да гарантира адекватно управление на 

обектите за опазване на биоразнообразието.  
Като цяло Критериите на оценката не са удовлетворени и лесоустройствените 

проекти се нуждаят от доразработване и по-разширено включване на оценки, 

анализи и визуализации на биоразнообразието и свързаните с това мерки и 

действия в горите, с оглед неговото по-ефективно опазване.  
Основен инициатор за това включване трябва да бъдат ДГС като възложител на 

проектирането. Всичко това налага стопанството като възложител на новия ГСП, който 

се разработва през 2015 – 2016 г. Да изисква да се включат горепосочините точки. 

Освен това стопанството като стопанин на горстите територии и горите следва да 

предложи на ИАГ при МЗХ да се вклюючат в наридбите за устроство на горите по чл. 

18 от ЗГ и текстове свързани с опазване на биологичното разнообразие. 
 
Лесовъдски системи и режими за стопанисване и развитие на горите 

на територията на общината. 
11.1. Терминология:  
Лесовъдската система - по същество е предварително планирана дългосрочна 

програма на лесовъдските мероприятия през целия живот на насаждението. 
Лесовъдските системи се определят от характера на отгледните и възобновителни 

мероприятия (сечи) в насаждението, както и от характера на (дърво)добивния процес в 

насаждението. В зависимост от метода на възобновяване - от семена или издънки, 

лесовъдските системи са: 
а) за високостъблено стопанисване на горите; 
б) за издънково стопанисване на горите. 
В зависимост от възрастовата структура на насажденията, която се формира, 

лесовъдските системи са: 
а) за едновъзрастно стопанисване на горите; 
б) за разновъзрастно стопанисване на горите. 
 
 Устоичиво стопанисване - Управление и ползване на потенциала на 

горите по начин, който запазва и възстановява тяхното биоразнообразие, 

продуктивност, възстановителна способност, жизненост и потенциал, като непреходно 

изпълняват своите екологични, социални и икономически функции. 
 Дауервалд – Концепция/Система, при която постоянно се поддържа 

съществуването на разновъзрастна гора върху определена територия (вечна гора). В 

наредбата за сечите (чл 35е) тази лесовъдска система е включена под името „Система 

от сечи за разновъзрастно стопанисване на горите“. 
 Многофункционално стопанисване на горите – отношение към 

гората, при което чрез разнообразни лесовъдски въздействия, устойчиво се 
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поддържа баланс между всички функции на горите (продукционни, защитно-
охранни, естетически, социално-икономически и т.н.) на дадена територия, при 

отчитане на интересите на всички заинтересовани обществени групи в рамките на 

съществуващата нормативна уредба. 
 Природосъобразно стопанисване на горите - прилагане на лесовъдски 

методи, имитиращи природните процеси и структури в горските насаждения, като се 

осигурява непрекъснато покритие на дадена територия с разновъзрастна, жизнена и 

високо - продуктивна гора.  
 Екосистемно стопанисване - Интегриране на научните знания за 

природните закономерности и взаимни връзки между организмите и средата за активно 

поддържане на природните екосистеми в дългосрочен план (Grumbine 1994). 
Характерни черти: 
- Интеграция на ресурси, усилия, подходи и инструменти; 
- Широко участие на заинтересовани; 
- Мониторинг на ресурсите; 
- Адаптивно управление. 
 Изборно стопанисване - Горски участъци, в които се прилагат изборни 

сечи, чрез които се подържа разновъзрастна сложна (хоризонтална и вертикална) 

изборна структура на гората. 
 
Нормативни документи: 

 ЗГ от 2011 г. (Обн., ДВ, бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 43 

от 7.06.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 

7.08.2012 г., изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., бр. 102 от 

21.12.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 27 от 

15.03.2013 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 109 от 

20.12.2013 г., изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г., изм., бр. 53 от 27.06.2014 г., бр. 

61 от 25.07.2014 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., изм. и доп., бр. 

60 от 7.08.2015 г., в сила от 7.08.2015 г.; 
 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в 

горите (Обн. - ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в 

сила от 16.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г. ); 
 НАРЕДБА № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в 

горските територии (обн., ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г 
 
Йерархия на концепциите 

 

  
Най-близко до концепцията за Дауервалд, природосъобразно, устойчиво и 

екосистемно стопанисване на горите е изборното стопанисване. 
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Аргументи : 
 Когато сме най-близко до дървесния състав и структура на естествените гори, 

горите стопанисвани изборно предпазват по най-добрия начин от необратимата 

деградация на почвите и месторастенията, флората и фауната и разнообразните ползи 

от гората. 
 Изборното стопанисване е лесовъдска система за балансирано, екологически и 

икономически приемливо многоцелево използване на горските продукти и услуги. 
 С изборното стопанисване се осигурява защита на екологически крехките 

площи, на площите с културно наследство, ландшафтите, запазване на качеството и 

количеството на водата, защита срещу наводнения, ерозия и лавини. 
 Възобновяването е естествено от местни видове. 
 С прилагането на лесовъдски системи за изборно стопанисване се осигуряват 

повечето от необходимите условия за запазване на биологичното разнообразие. 
Изпълнението на горепосочините изисквания и нови насоки на управление и 

стопанисване на горите може да се установи като се направи преглед на провежданите 

възобновителни сечи на територията на стопанството. В таблица № 10 се дават данни 

за проведените възобновителни сечи в съответните ТП ДГС. 
  
 Таблица № 10.  Проведени възобновителни сечи за 2006-2015 г. 

Вид на възобновителната сеч 

ДГС Селище 

Ха. 
% на 

изпълнение, 

спрямо ЛУП 

% на участие от общо 

изведените сечи 

Краткосрочно-постепенна 
684,9  

(+ 7,2-окончателна фаза) 
98 % 

63,8 % 

Групово-изборна 
204,4  

( в т.ч. окончателна 10 ) 
81,2% 

32,0 % 

Изборна (единично и групово) 13,5  12,5% 4,2 % 
Гола 1.4 100% - 
ОБЩО   100 % 

 
От направения анализ на осреднените данни за горско-стопанската единици се 

вижда, че най-прилаганата възобновителна сеч досега е била краткосрочно-
постепенната (63,8%), следвана от групово-постепенната (32%), а единично изборната 

сеч е прилагана тръвде ограничено. При бъдещото стопанисване на горите следва да 

насочим вниманието си към сечите с предварително естествено възобновяване, 

осигуряващи непрекъснато дървесно покритие на площта (групово-постепенна, 

единично-изборна и групово-изборна) и да сведем до минимум прилагането на 

останалите видове сечи (само там, където е необходимо и където дългосрочните сечи са 

неприложими). Видно е, че въпреки новите насоки за използване на дългосрочни сечи 

все още в практиката се провеждат сечи с кратък възобновителен период, като 

краткосрочно – постепенната сеч. 
За оценка на изпълнението на предходния проект, чието действие изтече през 

2015 г. е възложен авторски надзор. Както е известно в лесоустройствената практика 

този надзор се провежда в средана на ревизионния период. Цялостното отчитане на 

изпълнението на ЛУП ще бъде направено през 2016 когато ще се предаде новия 

Горскостопански план. Така че за провеждането на лесовъдските мероприятия може да 

се съди от данните на надзора. 
Този надзор е достатъчно (за нуждите на ПРГГТ) подробен и обстоятелствен. 

По-надолу са дадени данни от този надзор с необходимите коментари от страна на ТП 

ДГС и членовете на Водещата група за разработване на ПРГГТ. 
 
11.2. Оценка на проведените възобновителни и отгледни сечи 
През изминалия петгодишен период от действието на предходния ЛУП 

възобновителни сечи са проектирани на обща площ 1116,9 ха (в т.ч.окончателна –  
227,5 ха), от които в ЗРГГЗЗТ – 333,5 ха и в гори с основно дървопроизводителни и 
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средообразуващи функции – 783,4 ха.  В действителност възобновителни сечи са 

изведени на обща площ 848,5 ха, т.е. 76,0 % от предвидените по ЛУП (таблица № 11). 
Таблца № 11. Проведени възобновителни сечи  

Възобновителни 
сечи 

ПЛОЩ,  ха ДОБИВ,  куб.м. 

по ЛУП % на 

участи
е 

изпълне

ние 
% на 

участие 
% 
спрямо 
ЛУП 

по ЛУП % на 

участие 
изпълне

ние 
% на 

участие 
% 
спрямо 
ЛУП 

1. 
ПОСТЕПЕННА 

711,1 63,7 598,6 70,6 84,2 115945 63,1 89989 66,0 77,6 

в 

т.ч.окончателна 
164.0 - 87.9 - 53,6 42115 - 19753 - 46,9 

2. ГРУПОВО-  
ПОСТЕПЕННА 

355,8 31,8 156,1 18,4 43,9 62860 34,2 38539 28,2 31,3 

в 

т.ч.окончателна 
63,5 - 37,1 - 58,4 18250 - 16471 - 90,2 

3. ИЗБОРНА 46,6 4,2 92,6 10,9 198,7 4345 2,4 7487 5,5 172,3 

4. ГОЛА 3,4 0,3 1,2 0,1 35,3 635 0,3 441 0,3 69,4 

    ВСИЧКО 1116,9 100.0 848,5 100.0 76,0 183785 100.0 136456 100.0 74,2 
 
Фиг. 7. Представяне на проведените възобновителни сечи през първата половина 

на действието на ЛУП. 
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При възобновителните сечи с предварително естествено възобновяване е 

предвидено ползване на площ 1113,5 ха с процент на участие 99,7 %, при изпълнение 

847,3 ха (участие 99,9%), а изпълнението спрямо предвижданията на ЛУП – 76,1%. При 

предвиден добив от тях в размер на 183150 куб.м. стояща маса, е изпълнено – 136015 
куб.м.(74,3% спрямо ЛУП).  

Голи сечи са водени в едно изредено бялборово  насаждение. Общото им 

участие е 0,1%, а изпълнението спрямо предвижданията на ЛУП – 35,3%.. 
При съпоставката за предвидени и изведени възобновителни сечи за едни и 

същи подотдели, общото изпълнение на възобновителните сечи спрямо предвидените 

по ЛП за същите е на 100.0% по площ и 101,9% по добив (таблица № 12, фиг. 8).  
Таблица № 12 Сравнителни данни за изпълнение на предвидените сечи 
 

Възобновителни ПЛОЩ, ха ДОБИВ, куб.м. 
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сечи 

по ЛУП % на 
участие 

изпълне
ние 

% на 
участие 

% спрямо 
ЛУП 

по ЛУП % на 
учас-
тие 

изпълне
ние 

% на 
участие 

% спрямо 
ЛУП 

1. ПОСТЕПЕННА 598,6 70,6 598,6 70,6 100,0 
 

88650 66,2 89989 66,0 101,5 

в т.ч.окончателна 87.9 - 87.9 - 100,0 20330 - 19753 - 97,6 

2. ГРУПОВО-  
ПОСТЕПЕННА 

156,1 18,4 156,1 18,4 100,0 36460 27,3 38539 28,2 105,7 

в т.ч.окончателна 37,1 - 37,1 - 100,0 16240 - 16471 - 101,4 

3. ИЗБОРНА 92,6 10,9 92,6 10,9 100.0 8600 6,4 7487 5,5 87,0 

4. ГОЛА 1,2 0,1 1,2 0,1 100,0 160 0,1 441 0,3 275,6 

    ВСИЧКО: 848,5 100.0 848,5 100.0 100.0 133870 100.0 136456 100.0 101,9 
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Фиг. 8. Графично представяне на  изпълнение на предвидените сечи 
При възобновителните сечи с предварително естествено възобновяване за едни и 

същи подотдели, при предвидени – 847.3 ха, изпълнението е 847.3 ха или 100.0% по 

площ, като по добив за предвиденото ползване от 133710 куб.м. изпълнението е 136015 

куб.м. – 101,7%. При голите сечи изпълнението по площ е 100.0%, по добив – 275,6%. 
Голата сеч е изпълнена на 100 % по площ, но тава са само 1,2 ха., което е нищожна 

площ за тази огромна територия. 
Краткосрочно-постепенна сеч 
Добрите условия за естествено възобновяване на най-разпространения дървесен 

вид в района – белия бор, са наложили краткосрочно-постепенната сеч като основна 

възобновителна сеч. Проектирана е във високостъблените стопански класове „Бялборов 

високо бонитетен”, „Бялборов средно и ниско бонитетен”, „Смърчов високо 

бонитетен”, в насаждения, в които възобновителния процес има условия да протече 

равномерно върху цялата площ. От общата предвидена площ (711,1ха), 184,5 ха са 

ЗРГГЗЗТ и 526.6 ха в горите с основно дървопроизводителни и средообразуващи 

функции. От таблично представената информация, тук по-долу се вижда предвиденото 

и изпълненото спрямо проекта, по площ и кубатура. Извеждана е осеменителна и 

осветлителна фаза на краткосрочно-постепенната сеч. Окончателна фаза на сечта е 

водена съгласно предвижданията на проекта в подотдели: 4-р, 16-г, 18-а, 29-д, 44-а,126-
н,129в, 258-ж, 289-в. В подотделите с изведeни окончателни фази е налице качествен, 

равномерно разположен по площта младиняк. Невъзобновените места, където е било 

необходимо са залесени: 18-а, 126-н. Добре са водени и другите две фази на 

постепенната сеч–осеменителна (5-л; 7-о; 12-р,с,т, у, ч; 128-а, и др.) и осветлителна (12-
и,13-ф, 28-д, 31-в, 85-д, 94-е, 144-и  и др.). В отделни случаи не са достигнати разчетите 
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по ЛУП (6-в, 10-м, 18-ж), като причината е недостатъчния подраст за извеждане на 

осветлителна фаза. В тези случаи е изведена осеменителна фаза.  
 
Таблица 13. Данни за изведената краткосрочно - постипенна сеч. 

Възобновителн
и сечи 

ПЛОЩ,  ха ДОБИВ,  куб.м. 
по ЛУП % на 

участи

е 

изпълне
ние 

% на 
участие 

% 
спрямо 

ЛУП 

по ЛУП % на 
участи

е 

изпълне
ние 

% на 
участие 

% 
спрямо 

ЛУП 
1. Постепенна 
 

711,1 63,7 598,6 70,6 84,2 88650 66,0 89989 66,0 77,6 

в 

т.ч.окончател-
на 

164.0 - 87.9 - 53,6 42115 - 19753 - 46,9 

 
 Както се вижда от данните, изпълнението е добро  и доближава  предвиждания 

по ЛУП.  За едни и същи подотдели краткосрочно-постепенната сеч е изпълнена на 

100,0%  по площ и на 101,5% по обем /добив.  
 
Таблица 14. Данни за изведената краткосрочно - постипенна сеч. 

Възобнови-
телни сечи 

ПЛОЩ, ха ДОБИВ, куб.м. 

по 
ЛУП 

% на 
участие 

изпълне
ние 

% на 
участие 

% 
спрямо 

ЛУП 

по ЛУП % на 
участи

е 

изпълне
ние 

% на 
участие 

% 
спрямо 

ЛУП 

1. 
ПОСТЕПЕН

НА 

598,6 70,6 598,6 70,6 

100,0 

 
88650 66,2 89989 66,0 101,5 

в 
т.ч.окончател

на 

87.9 - 87.9 - 100,0 20330 - 19753 - 97,6 

 
Групово-постепенна сеч 
Тази сеч е основна за смърчовите насаждения в стопанството. Предвидена е да 

се изведе на площ от 355,8 ха – 31,8% от площта на всички насаждения. Реализираното 

изпълнение е 43,9% по площ и 31,3% по запас.  
 
 
Таблица 15. Данни за изведената Групово-постепенна сеч 

Възобновителни 

сечи 
ПЛОЩ,  ха ДОБИВ,  куб.м. 

по 
ЛУП 

% на 
участи

е 

изпълне
ние 

% на 
учас-
тие 

% 
спрямо 

ЛУП 

по 
ЛУП 

% на 
учас-
тие 

Из-
пъл-
нение 

% на 
учас-
тие 

% 
спрямо 

ЛУП 

2. ГРУПОВО-  
ПОСТЕПЕННА 

355,8 31,8 156,1 18,4 43,9 62860 34,2 38539 28,2 31,3 

в т.ч.окончателна 63,5 - 37,1 - 58,4 1825
0 

- 16471 - 90,2 

Групово-постепенна сеч е водена в отдели и подотдели: 76-б, 84-д, 137-а, 171-ж, 

182-в, 254-ж, 256-в, 261-н и др. Като цяло сечта е водена добре, като много добри са 

резултатите в отдел 137-а. Окончателна фаза на сечта е изведена в отдели и подотдели: 

67-ф, 138-л, 168-г, 173-о,п, 258-ж, 261-м, 309-г, 316-б и др. При извеждане на 

окончателната сеч са полагани усилия за опазване на подрастта, като са осигурени 

млади насаждения в добро състояние. Особено това важи за отдели и подотдели 168-г, 

173-о,п, 258ж, 309-г, 316-б.  Където е било необходимо след извеждане на сечта е 

извършено залесяване – 168-г, 258-ж.   
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За едни и същи подотдели групово-постепенната сеч е предвидена, съответно – 
изпълнена, както е посочено тук по-долу в таблида № 16. 

  Таблица 16. Данни за изведената Групово-постепенна сеч 

Възобновителни 
сечи 

ПЛОЩ, ха ДОБИВ, куб.м. 

по 

ЛУП 
% на 

учас-
тие 

Изпъл

-
нение 

% на 

учас-
тие 

% 
спря-
мо 

ЛУП 

по 

ЛУП 
% на 

учас-
тие 

Изпъл-
нение 

% на 

уча-
стие 

% 
спря-
мо 

ЛУП 

2. ГРУПОВО-  
ПОСТЕПЕННА 

156,1 18,4 156,1 18,4 100,0 36460 27,3 38539 28,2 105,7 

в т.ч.окончателна 37,1 - 37,1 - 100,
0 

16240 - 16471 - 101,4 

 
Изборна сеч 
Сечта е била предвидена на площ от 46,6 ха, а е изпълнена на 92,6 ха, или 

198,7%. Предвидена е в изборен стопански клас като единично изборна. 
Таблица 17. Данни за изведената изборна сеч. 

Възобнови
-телни 

сечи 

ПЛОЩ,  ха ДОБИВ,  куб.м. 

по ЛУП % на 
участи

е 

изпълне
ние 

% на 
участие 

% 
спрямо 

ЛУП 

по ЛУП % на 
участие 

изпълне
ние 

% на 
участие 

% 
спрямо 

ЛУП 

3. 
ИЗБОРНА 

46,6 4,2 92,6 10,9 198,7 4345 2,4 7487 5,5 172,3 

Отчетена е в следните насаждения:  172-в, 173-к, 178-а, 182-а, 183-а, 184-а, 187-
д, 245-г, 246-б, като във всички резултатите са много добри. Точно са спазени 

изискванията и предвижданията на ЛУП, като предвиденото количество дървесина за 

сеч без малко не е достигнато, от 8600 куб. м. изпълнено 7487 куб. м. Сечта е 

извършена върху цялата площ на насажденията. Данните са посочени по-долу в 

таблица 18.  
 
Таблица 18. Данни за изведената изборна сеч 

Възобнови-
телни сечи 

ПЛОЩ, ха ДОБИВ, куб.м. 

по 
ЛУП 

% на 
учас-
тие 

Изпъл
-
нение 

% на 
учас-
тие 

% 
спрям

о ЛУП 

по 
ЛУП 

% на 
учас-
тие 

Изпъл
-
нение 

% на 
участие 

% 
спрямо 

ЛУП 

3. 
ИЗБОРНА 

92,6 10,9 92,6 10,9 100.0 8600 6,4 7487 5,5 87,0 

 
Гола сеч   
Предвидена е в едно изредено бялборово насаждение и в три трепетликови, като 

сечта е изведена сама в  бялборовото насаждение – 275-ф, като площта своевременно е 

залесена.  
 
Таблица 19. Данни за изведената гола сеч 

Възобно-
вителни  
сечи 

ПЛОЩ,  ха ДОБИВ,  куб.м. 
по ЛУП % на 

учас-
тие 

изпълне

ние 
% на 

участие 
% 
спрямо 
ЛУП 

по ЛУП % на 

участие 
изпълне

ние 
% на 

участие 
% 
спрямо 
ЛУП 

4. ГОЛА 3,4 0,3 1,2 0,1 35,3 635 0,3 441 0,3 69,4 
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От едни и същи подотдели е изведена гола сеч на площ 1,2 ха (0,1% от площта 

на възобновителните сечи) и добив 441 куб.м. (0,3%). Изпълнението спрямо ЛУП по 

площ е на 100,0%, а по добив – на 275,6%. 
 
Таблица 20. Данни за изведената гола сеч 

Възобновителни 
сечи 

ПЛОЩ, ха ДОБИВ, куб.м. 

  

по ЛУП % на 

участие 
изпълнение % на 

участие 
% спрямо 

ЛУП 
по ЛУП % на 

участие 
изпълнение % на 

участие 
% спрямо 

ЛУП 

  

4. ГОЛА 1,2 0,1 1,2 0,1 100,0 160 0,1 441 0,3 275,6 
 
Отгледни сечи 
През отчетния период е предвидено да се проведат отгледни сечи на площ от 

2622,4 ха. Реализирано е относително добро изпълнение от 2280,8 ха, което 

представлява 87,0% от предвиденото по ЛУП (Таблица № 21).   
Неизпълнението при различните видове сечи е в различни години.  
При прочистките през първата и петата година няма провеждана отгледна сеч.  
При пробирките и през петте години е сечено по-малко по площ, а при 

селекционата сеч не е имало ползване през първите две години. Най-добро е 

изпълнението при прорежданията – 107,4 % по площ и 149,2% по запас. Изпълнението 

по ЛУП по запас е 129,3% при 87% по площ, което показва, че е реализирано ползване 

по-голямо от предвижданията на проекта, най-вече при прореждане и пробирки. 

Независимо от това отгледаните насаждение са в много добро състояние и няма нито 

едно разстроено ( 59-г, 60-б, 82-б, 137-д, 138-и, 153-б, 185-б, 241-е, 248-з, 257-в, 258-д и 

др.). Констатирани са единични случаи на водени отгледни сече /прочистки/ с 

недостатъчна интензивност (4-н, 13-к). Непълното изпълнение на плана за отгледни 

сечи по площ може да се обясни със значителните по обем санитарни сечи 336.2 ха и 

запас 25398 куб.м., както и маркираното по-голямо количество дървесина от 

предвиденото по ЛУП.  
 
Таблица 21. Данни за изведените през периода отгледни сечи. 

             Вид на сечта мярка 

Предвидено 
По  ЛП 

Изпълнено % от ЛП 

I.  ИГЛОЛИСТНИ 

1. Осветление ха - - - 

2. Прочистка ха 33,7 17,4 51,6 

куб.м. 620 487 78,5 

3. Прореждане ха 913,0 980,3 107,4 

куб.м. 40840 60954 149,2 

4. Пробирка ха 1598,1 1218,4 76,2 

куб.м. 65310 70512 108,0 
5. Селекционна 

 
ха 77,6 46,3 59,7 

куб.м. 3400 3140 92,4 

    ВСИЧКО : ха 2622,4 2280,8 87,0 

куб.м. 106770 138058 129,3 
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Санитарни сечи ха 36,8 336,2 913,6 

куб.м. 1760 25398 1443,0 

ОБЩО: ха 2659,2 2617,0 98,4 

куб.м. 108530 163456 150,6 
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Изпълнено % от ЛП

 Вид на сечта мярка
Предвидено
 Вид на сечта мярка По ЛП

1. Осветление ха -

2. Прочистка ха 33,7

2. Прочистка куб.м. 620

3. Прореждане ха 913

3. Прореждане куб.м. 40840

4. Пробирка ха 1598,1

4. Пробирка куб.м. 65310

5. Селекционна ха 77,6

5. Селекционна ха 77,6

5. Селекционна куб.м. 3400

 

Фиг. 9. Графично представяне на изведените през периода отгледни сечи. 
 
Санитарни сечи и сечи за Оформяне на котли за залесяване 
През отчетният период са водени  сечи за усвояване на суха и паднала маса в 

млади и дозряващи насаждения.  
Санитарна сеч в предвидените насаждения по ЛУП не е водена. С малки 

изключения те са с много малки площи от 0,1 до 1,0 ха. В някои от тях (239-а и 243-д) е 

усвоена сухата маса и отчетена като единично пръсната.  
Сечи за оформяне на котли за залесяване не са проектирани и не са отчитани. 
 
11.3. Ползване на дървесина и категории дървесина 
През отчетния период е предвидено ползване в размер на 298465 куб.м стояща 

маса, от която 185635 куб.м от възобновителни сечи, 112830 куб.м от отгледни сечи. По 

вид на горите: 
- от иглолистни предвиденото ползване е в размер на 294955 куб.м.(98.8%); 
- от широколистни високостъблени – 3510 куб.м.(1.2%); 
Общото изпълнение е 314 263 куб.м стояща маса или 105.3% спрямо 

предвиденото по ЛУП.  
По видове гори изпълнението е следното (Таблица №3 от приложението): 
При иглолистните от отгледни и санитарни сечи са добити повече от 

предвиденото – 51403 куб.м (спрямо 111930), или общо 145,9% изпълнение. 
При широколистните високостъблени са добити 327 куб.м стояща маса, което е 

9,3% от предвиденото, в т.ч. - от възобновителни сечи 204 куб.м (7.8%) и от отгледни и 

санитарни – 123 куб.м.(13.7%). 
Средногодишно е реализирано ползване в размер на 62853 куб.м. при 59693 

куб.м. по ЛУП или 105,3% изпълнение спрямо предвиденото по ЛУП. По години 

ползването е сравнително равномерно с което е спазен принципа за равномерност и 

постоянство в ползването, с изключение на първата година когато е било по-малко и 

през петата година, когото е било по-високо. Налице е тенденция за увеличаване на 

ползването през последните години, най-вече за сметка на отгледните сечи  , която през 
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последните 3 години е както следва: 2008 г – 108,1% изпълнение +4141 куб.м), 2009 г – 
118,4% (+10836 куб.м), 2010 г – 125,0% +14755 куб.м). 

Обема на ползването по категории дървесина. 
При възобновителните сечи добитата строителна дървесина е 63.5% от стоящата 

маса при 74.2% предвидени по лесоустройствен проект. Намалението на добитата 

строителна дървесина е в резултат на изведените санитарни сечи и добита суха и 

паднала маса (6,8%), където дела на добитите дърва е по-голям. 
При отгледните сечи добитата строителна дървесина е 63,3% от стоящата маса 

при 70,7% по ЛУП, същото обяснение както и при възобновителните сечи, санитарни 

сечи (15.6%). 
 
Таблица 22. Данни за разпределението на добитата дървесина по вид на сечта и по категории дървесина. 

 

Вид на сечта 

категории дървесина 

 

дърва 

 

вършина 
едра средна дребна всичко 

предвидено по ЛУП 

1. ВЪЗОБНОВИТ. 119445 17085 1215 137745 8385 650 

% 64,4 9,1 0,7 74,2 4,5 0,4 

2. ОТГЛЕДНИ 28050 45660 5945 79655 4560 530 

% 24,9 40,5 5,3 70,7 3,9 0,5 

       

       

добив 

1. ВЪЗОБНОВИТ. 80528 14542 826 95896 22442 - 

% 53,4 9,6 0,5 63,5 14,9 - 

2. ОТГЛЕДНИ 38664 48215 16522 103401 23280 - 

% 23,7 29,5 10,1 63,3 14,2 - 

Вид н
а с

еч
та

пред
виден

о п
о Л

УП

1. В
ЪЗО

БНОВИТ. %

2. О
ТГЛ

ЕДНИ %

едра

средна

дребна

всичко

 

Фиг 10 . Графично представяне на разпределението на добитата дървесина по 

вид на сечта и по категории дървесина. 
  


