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Общо от всички видове сечи по ЛУП от стоящата маса е  предвидано да се добие 

63,7 % едра, 27.1 % средна и 3.1 % дребна строителна дървесина. Дървата за горене са 

5.6 % и вършина 0.5 %. Вижда се че дтроителната дървесина е 94 %, което говори за 

високото качество на планираната за добиване дървесина.  
Таблица 23. Данни за разпределението на предвиденото за добиване дървесина по категории дървесина. 

 категории дървесина дърва вършина общо 

едра средна дребна всичко 

предвидено по ЛП  

ВСИЧКО 147495 62745 7160 217400 12945 1180 231525 

% 63,7 27.1 3.1 93.9 5,6 0,5 100 % 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

ка
те

го
рии д

ърве
си

на

Вид на сечта

1. ВЪЗОБНОВИТ.

2. ОТГЛЕДНИ

 

Фиг. 11. Графично представяне на данните за разпределението на добитата 

дървесина по вид на сечта и по категории дървесина. 
 
Добитите количества дървесина по категории са дадени в Таблица 24.  
Таблица 24. Данни за разпределението на добитата дървесина по категории дървесина. 

 категории дървесина 

 

дърва 

 

Общо 

добита 
дървесина едра средна дребна всичко 

добив 

ВСИЧКО 119192 62757 17348 199297 45722 245019 

% 48.6 25.6 7.2 81.4 18.6 100 % 
Като цяло горското стопанство се е справила успешно при оползотворяването на 

добитата дървесина. Добитата лежаща маса представлява 77,9% от общата стояща маса, 

при проект – 77,6%. 
Различията от проекта по отношение структурата на добивите по категории 

дървесина са минимални.  
Видно е, че горското стопанство е работила със стремеж за постигане на 

оптимална структура, която е съобразена освен с биологичните и екологични условия, 

още и с пазарната реализация.  
Съчетанието е налице и трябва да продължат усилията за налагането на 

тенденциите за устойчивост на ползването. 
 
11.4.  Възобновяване и залесяване 
Естествено възобновяване 
В района на държавно горско стопанство “Селище” съществуват много добри 

условия за естествено възобновяване на основните дървесни видове – бял бор и смърч. 
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При изготвяне на ЛУП някои зрели насаждения са преценени като насаждения със 

затруднено възобновяване, в които е предвидено подпомагане на естественото 

възобновяване чрез разрохкване под склопа на площ от 53,4 ха и подпомагане на 

естественото възобновяване чрез залесяване под склопа на площ от 2,4 ха. Същите не 

са изпълнени. При обхождането на терена се констатираха подотдели с проектирано 

подпомагане на естественото възобновяване  при започнал възобновителен процес и 

липса на чим (9 б, 17 м, 71 б, 88 ж, 142 б и др.). Това налага, което се и прави, горското 

стопанство да извърши преоценка на залегналото подпомагане, като то се извършва 

само при наличие на зачимяване. 
Залесяване 
Общо за отчетния период са предвидени залесявания на площ – 29,8 ха. 

Изпълнено е общо залесяване на площ – 20,3 ха или 68,1%. 
По насоки на залесяване 
 По насоки на залесяване от предвидените по ЛУП, най-голям е обема на 

реализираните залесявания в попълване на редини – 10,0 ха ( почти половината - 49,3% 
от всички реализирани залесявания), а след това са ново залесяване –6,6 ха (32,5%) и в 

зрели невъзобновени насаждения – 3,7 ха (18,2%). (Таблица №5).В това число на 

планираните залесявания в зрели невъзобновени насаждения е предвидено подпомагане 

със залесяване (върху 2,4 ха за 5-те години), което не е извършено.  
Изпълнението е дадено в таблица № 26. 
Таблица 26. Данни за разпределението на залесяването по насоки на залесяване. 

 
 
година 

ЗАЛЕСЯВАНЕ  
всичко 

Подпомагане 

възобновява 
нето  

В зрели 
невъзобновени 

Ново 
залесяване 

За двуетажни 

насаждения 
Попълване 

редини 

Хектари 

Изпълнено 3,7 6,6 - 10,0 20,3 - 
По ЛП  
За 5 години 

16,1 2,8 - 10,9 29,8 2,4 

В по-вече - 3,8 - - - - 

В по-малко 12,4 - - 0,9 9,5 - 

% 23,0 235,7 - 91,7 68,1 - 
Преизпълнени са залесяванията по показателя „ново залесяване” (235,7%). 

Преизпълнението се дължи основно на обстоятелството, че е извършено още в първите 

три години цялото предвидено по ЛУП залесяване в сечища, както и две не предвидени 

по проект голини, попадащи в басейни за залесяване и едно пожарище. Ново залесяване 

е отчетено в подотдели: 32 ж-м; 34 и; 35 в,55 б,в,1,3; 59 1; 62 в; 147 ж; 203 в.             

Попълване на редини е извършвано основно в млади насаждения и култури след 

снеголом и ветровал (5 м; 10 в; 13 к; 59 в и др.). Тези насаждения не са предвидени по 

ЛУП, а събитията са се случили след неговото изготвяне. По ЛУП в предвидените за 

залесявания “попълване на редини” не са извършени поради малките площи 0,1-0,2 ха 

отдалечени едно от други и разпръснати по цялата територия, което е икономически не 

оправдано (14 в; 19з,р; 32 н; 45 з; 67 х; 73 г,л; 144 в; 162 в и др.), както и липсата от 

необходимост от залесяване, поради промяна и наличие на естествено възобновяване ( 

6 ф; 47 м; 97 в; 160 д и др.).  
Предприетите действия от страна на горското стопанство са правилни. 
В зрели невъзобновени насаждения е извършвано залесяване след извеждане на 

окончателна сеч ( 126 н; 168 г; 258 ж и др.).  
Всички обходени на терена новосъздадени култури са в добро състояние ( 5 м; 

10 в; 13 к; 32 ж-м; 34 и; 35 в; 55 б,в,1,3; 59 1;147 ж и др.). Процента на прихващане 

варира от 85 до 98.  
Технологичните планове  за залесяване са изготвени на база оптимален състав, 

съобразени с Наредба № 17/28.07.2000 година. 
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Залесяване по дървесни видове  
В таблицата № 27 е показано сравнение на предвиденото по ЛУП и изпълнено 

залесяване по дървесни видове. 
 
Таблица 26. Сравнение на предвиденото по ЛУП и изпълнено залесяване по 

дървесни видове. 
 

Дървесен вид Предвидено по ЛУП Действително 

изпълнено 
% 
спрямо 
ЛУП 

ха % ха % 

ИГЛОЛИСТНИ 

Бял бор 12,9 43,3 15,1 74,4 117,0 

Смърч 15,0 50,3 5,2 25,6 34,7 

Ела  1,2 4,0 -  - 

Бяла мура 0,5 1,7 - - - 

ВСИЧКО 29,6 99,3 20,3 100,0 68,6 

ШИРОКОЛИСТНИ 

Бук 0,2 0,7 - - - 

ВСИЧКО 0,2 0,7 - - - 

      

ОБЩО 29,8 100,0 20,3 100,0 68,6 
 
При иглолистните дървесни видове е планирано залесяване с 4 вида върху площ 

от 29,6 ха, а изпълнението е 68,6 % - на 20,3 ха, като са използувани 2 дървесни вида – 
бял бор и смърч. При широколистните дървесни видове е предвидено залесяване само с 

бук на площ от 0,2 ха, което не е изпълнено. Дървесните видове използвани за 

залесяване са избрани съобразно типовете месторастения, с оглед осигуряване на 

бъдещия целеви състав на културите и насажденията, като са спазвани основните цели 

при проектирането, а именно:  
- екологичните условия на месторастенията да са подходящи и да гарантират 

оптимален растеж на съответния дървесен вид; 
-  Запазване на автохтонната растителност; 
-  запазване водоохранните, здравно-украсни и социални функции на 

дендроценозите; 
-  биологическата продуктивност и стопанска ценност на дървесните видове. 
 
Таблица 27. Сравнение на предвиденото по ЛУП и изпълнено залесяване по 

дървесни видове. 
  

Дървесен вид 
Предвидено по ЛП Действително изпълнено % спрямо 

ЛП х

ха 
% Ха. % 

ИГЛОЛИСТНИ 
Бял бор 17,9 80,3 15,4 75,9 86,0 
Смърч 4,4 19,7 4,9 24,1 111,4 
Ела  - - -  - 
Бяла мура - - - - - 
ВСИЧКО 22,3 100,0 20,3 100,0 91,0 
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ШИРОКОЛИСТНИ 
Бук - - - - - 
ВСИЧКО - - - - - 
      
ОБЩО 22,3 100,0 20,3 100,0 91,0 

При съпоставка за едни и същи подотдели (таблица № 27) при предвидено 

залесяване 22.3 ха, изпълнението е почти идентично – 20.3 ха, всичките – с иглолистни. 
В следващите няколко примера е налице разминаване между проектирано и 

изпълнено залесяване: изпълнено е залесяване в подотдели не предвидени по ЛУП, 

през периода в които са станали снеголоми и ветровали:подотдели 5 м; 10 в, г; 13 к; 33 

з; 163 г; 247 д,е и др. Залесено е по-малко от предвиденото след окончателна сеч: 

подотдели 18 а; 168 г и др. Тези действия на горското стопанство са правилни и 

продиктувани от необходимост, като и от действителното по-доброто естествено 

възобновяване на зрелите насаждения. 
При белия бор са садени двегодишни семенищни фиданки, а при смълча – три 

годишни семенищни, или четиригодишни (2+2) пикирани фиданки. 
Културите се окопават и отглеждат в зависимост от възрастта и затревяването 

им по схема 2-2-1. 
Отчетеното прихващане на фиданките е - между 85 и 95% средно. 
 
Почвоподготовка 
При предвидена почвоподготовка по ЛУП за отчетния период 29,6 ха 

изпълнението е 20,3 ха – 68,6% - таблица № 7. Освен това по ЛУП за подпомагане на 

естественото възобновяване е било предвидено: опростено разрохкване 5-10см – 53,4 
ха. През ревизирания период тази дейности не е извършвана.  При предвидено участие 

на ръчни тераси – 9,6 ха, същата не е прилагана, за сметка на ръчни тераси. 
 
Таблица 28. Сравнение на предвидената по ЛУП и изпълнена почвоподготовка. 

Вид на почвоподготовката Предвидено по ЛП Изпълненie % 
спрямо 

ЛП 
ха % ха % 

I  РЪЧНА 

1. ръчни тераси 20,0 67,1 20,3 100,0 101,5 

2. ръчни площадки 9,8 32,9 - - - 

ВСИЧКО 
ПОЧВОПОДГОТОВКА 

29,8 100,0 20,3 100,0 68,6 

Разсадници – ДГС “Селище” разполага с един горски разсадник с площ 4.4 ха, 

който заедно с 489.8 ха семепроизводствени насаждения 3.7 ха вегетативни градини и 

4,1 ха генеративни градини   са достатъчна база за производство на посадъчен материал 

за залесяване и попълване на култури и насаждения при изпълнение на 

Лесоустройствения проект.  
 
11.5.  Строителство на сгради и пътища 
Сгради 
През десетилетието не е  предвидено ново строителство на сгради. Предвидено е 

да се извърши основен ремонт на съществуващия сграден фонд, като досега такъв е 

извършен на административната сграда в м. Селище,       жилищни сгради – 4 броя в м . 

Селище и административна сграда в гр. Сърница и остава да се извършат още на: вила в 

м. Селище и 2 броя жилищни сгради в м. Селище. 
Пътища 
През десетилетието е предвидено строителство на нови пътища: Дивите кози ІІІ 

етап и довършителни работи по строежа на пътя Селище – Усойна. От тях е направен 

останалия за пробив участък от 800 м. на пътя Селище – Усойна и предстои неговото 
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завършване. Предвидените ремонти по съществуващите пътища – чакълиране, 

подравняване, направа на отводнителни съоръжения  предстоят през оставащата част от 

десетилетието. 
 
11.6.  Ловностопански и рибностопански мероприятия 
Цялата горскостопанска площ на ДГС “Селище” е дивечопригодна. За отчетния 

период са изпълнени мероприятия, както е посочено в таблица № 29. Данните са общи 

за  държавния и предоставените райони.  
Фуражна база 
Както се вижда от таблиците, налице е цялостно неизпълнение по вид и 

количества според планираното с ловоустройствения проект.  Неизпълнението се 

дължи на провежданата ловностопанска политика от страна на ДЛС “Чепино”, 

стопанисваща по-голяма част от територията в ловностопанско отношение.  Освен това 

ниските запаси на  основния дивеч не оправдават извеждането на по-голям обем 

мероприятия. 
Таблица 28. Данни за предвидените и изпълнени мероприятия по вид на 

мероприятието и съораженията. 

Вид на мероприятието и съоръжението мярка Предвидено по ЛП изпълнено % спрямо ЛП 

I. ФУРАЖНА  БАЗА 

1. дивечови ниви дка 165 12 7,3 

2. дивечови ливади дка 627 75 12,0 

3. ловни просеки дка 160 - - 
  
Биотехнически съоръжения 
От предвидените за изграждане биотехнически съоръжения, са изпълнени на 

100% - хранилки ясли и преизпълнени – солища, а всички други не са изградени.  
Таблица 28. Данни за предвидените и изпълнени биотехнически съоражения 

Вид на мероприятието и съоръжението мярка Предвиде
но по ЛП 

изпълнено % спрямо ЛП 

II. БИОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ  

1. високи хранилки бр. 7 - - 

2. комплексни хранилки бр. 2 - - 

3. силажовместилища бр. 3 - - 

4. сеновали хранилки бр. - - - 

5. хранилка ясла бр. 4 4 100,0 

6. хранилки за дива свиня бр. 9 - - 

7. хранилка за глухари бр. 3 - - 

8. кошове за зърнен фураж бр. 3 - - 

9. солища бр. 13 14 107,7 

10. калища бр. 4 - - 
 
Ловностопански съоръжения и мероприятия 
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Таблица 29. Данни за предвидените и изпълнени ловностопански съоражения 
 

Вид на мероприятието и съоръжението мярка Предвиде

но по ЛП 
изпълнено % спрямо ЛП 

III. ЛОВНОСТОПАНСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ  

1. високи закрити чакала бр. 5 4 80,0 

2. високи покрити чакала бр. - - - 

3. високи открити чакала бр. 1 - - 

4. капани бр. 3 1 33,3 

5. рибни прагове бр. - - - 

IV. ОТСТРЕЛ  

1. благороден елен бр. - - - 

2. сърна бр. 7 7 100,0 

3. дива свиня бр. 94 24 25,5 

4. глухар бр. 22 4 18,2 
 
11.7.  Добив на странични горски продукти 
Размерът и характера на страничните ползвания през периода 2006-2010 година 

са посочени в таблица № 30 
странични 
ползвания 

мярка         години 
 

ОБЩО Средно 
годишно 

по ЛУП 
годишно 

% от 
ЛУП 

2006 2007 2008 2009 2010 

1.Паша 

а)обща площ ха 700,9 1296,8 1296,8 1296,8 1296,8 5888,1 

1177,6 
 

12946,5 9,1 

б)едър добитък бр. 159 247 177 215 309 1107 221 5178 4,3 

в)дребен добитък бр. 120 483 335 169 297 1404 280 25890 1,1 

2.Сено дка 156 170 273 368 250 1217 243 620 39,2 

3.Гъби кг - 350 407 8148 1640 10545 2109 14000 15,1 

4.Горски плодове кг 20000 - 4590 776 4000 29366 5873 - - 
Паша. По ЛУП средногодишно за отчетния период за паша са предвидени 

12946,5 ха. Върху тази площ се предвижда да се допускат до 5178 броя едър добитък и 

25890 броя дребен добитък или комбинация от тях. По данни на горското стопанство 

средногодишно е разрешавана паша приблизително на една десета площ – 1177,6 ха, 

върху която са пашували средно годишно едва 221 броя едър добитък и 280 броя 

дребен добитък или комбинация от тях. Силно намалялото количество на отглежданите 

домашни животни в региона през последните години са причина за тези ниски 

резултати. 
Добив на гъби, горски плодове и сено 
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Горското стопанство е добивало сено средногодишно от 243 дка, или 39,2 % от 

предвидената площ. Давани са позволителни за 2109 кг. гъби средногодишно и за 5873 

кг. горски плодове, основно черни и червени боровинки. 
 
11.8. Противопожарни мероприятия и охрана на горите 
Противопожарни мероприятия. 
Горите на държавно горско стопанство “Селище”  се разпределят по класове на 

пожарна опасност, както следва: 
ІI клас(висока пожарна опасност)  -  9758,8 ха /59%/ 
ІII клас (ниска пожарна опасност) –  6860,0 ха /41%/ 
Изпълнението на противопожарните мероприятия е дадено в таблица № 10. 
За противопожарни бариерни прегради служат естествено съществуващи 

бариери – р.Доспат, яз. Доспат, автомобилните пътища и далекопроводи за високо 

напрежение  
През отчетния период не е отчитано изпълнение по поддръжка на 

лесокултурните прегради (с дължина 54 км) и изграждане на нови такива (общо за 10-
летието) 44,5 км. 

Налице е изпълнение (поддръжка и направа на нови) на 23,5 км минерализовани 

ивици. Поддръжката им е ежегодна. 
От предвидените 3 противопожарни депа, оборудвани са  всички. 
Ежегодно стопанството назначава 3 души (при планирани 3 бр.) 

пожаронаблюдатели с временни договори. 
 
Липсата на пожари в региона на горското стопанство, с изключение на 2007 г. е 

добър атестат за превантивната противопожарна дейност в станцията. 
Охрана на горите. 
Регистрираните нарушения по години през отчетния период са: 
От незаконна сеч – общо 71броя нарушения, като са отсечени 208 пр.куб.м.  
От паша – 24 нарушения, при които общия брой добитък е 130 бр. 
От риболов – 3 съставени акта. 
Други нарушения в ГФ стопанисван от ДГС “Селище” не са регистрирани. 
Организацията на охранителните участъци е добре структурирана и 

функционираща – 14 бр. горски охранителни участъка с персонал от 14 горски 

стражари. Освен тях, като преки изпълнители в стопанството работят: 3 старши 

лесничеи (началници на ГСУ),  3 помощник лесничеи, 4 лесничеи и 2 технолози по 

дърводобива. 
Лесозащитни мероприятия. 
През отчетния 5 годишен период в горското са извършвани следните 

лесозащитни мероприятия: 
Наземна химическа борба с гъбни болести в разсадника – 224 дка. 
Химическа борба с плевели в разсадника – 14 дка. 
Санитарни сечи в иглолистни гори – 63,5 ха. 
 
11.9.  Документи във връзка с приложението на   лесоустройствения проект 
През отчетния период промени в горския фонд не са настъпвали.  
Разпределението на горския фонд по вид на собствеността е следното: 
- Държавен горски фонд                      – 16310,7 ха, 
- ВСО по чл.19 от ЗСПЗЗ                               -    215,3 ха, 
- Частен горски фонд                  -       88,8 ха,  
- Гори собственост на юредич. лица               -       4,0 ха, 
================================================ 
Общо                                -                 16618,8 ха  
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Книгата за комплектуване на лесосечния фонд и книгата за горските култури са 

попълвани навреме и водени много добре. Водена е и книга за комплектоване на 

лесосечния фонд в горите недържавна собственост.  
В раздела ”Бележки на ДГС” в долната част на таксационните описания  от ЛУП 

своевременно са вписвани данните за извършените сечи и залесявания. 
От изложените до данни и факти от авторския надзор са направени следните 

изводи и препоръки. 
И З В О Д И : 
При изпълнение на проектираните мероприятия по ЛУП – възобновителни и 

отгледни сечи, залесявания и всички други заложени мероприятия в насажденията, в 

които е влизано през ревизионния период, е работено компетентно и професионално, 

вследствие на което след провеждане на мероприятията са постигнати добри 

резултати както по отношение на устойчивото стопанисване и опазването на 

горите, за подобряване на техните почвозащитни, водоохранни и здравно украсни 

функции, така и за запазване и увеличаване на биоразнообразието в тях.  
През отчетния период ДГС “Селище” не е достигнала предвиденото по ЛУП 

изпълнение на възобновителните сечи – 76,0% по площ и 74,2% по добив. В т.ч. 

сечите с предварително естествено възобновяване са изпълнени 76,1% по площ и 74,3% 

по добив.    
Добри резултати (над предвиденото) през отчетния период са постигнати при 

изведените изборни сечи – 198,7% по площ и 172,3% по добив. 
Изостава се с извеждането на групово-постепенните сечи – от планирани 355,8 

ха, е работено върху 156,1 ха или 43,9% (по добив изпълнението е по-ниско – 69,4%).  
Стопанството е постигнала значителни успехи с извеждането на отгледните 

сечи – общо от всички видове изпълнението е 98.4% по площ и 150,6% по добив, което 

е особено важен атестат за професионализъм и организационни умения на 

стопанисващия персонал. 
Преизпълнението на санитарните сечи от 36,8 ха на 336,2 ха (913,6%) се 

дължи основно на изведените санитарни сечи след ветролом и снеголом, както 

отчетените към този вид сеч е усвоени единично пръсната суха и паднала маса, 

използвана основно от местното население за дърва за огрев.  
През отчетния период от всички реализирани сечи е добита дървесина, която 

представлява 105,3% от предвидената с ЛУП. По години ползуването е относително 

равномерно, с тенденция за леко покачване от година на година за компенсирани 

изоставането в първите две години, с което се поддържа принципът за постоянство и 

равномерност в ползуването.  
При възобновителните сечи добитата строителна дървесина е 63,5% от стоящата 

маса при 74,2% предвидени по лесоустройствен проект. Причина за това е отчетените 

усвоени единично паднали и сухи дървета в зряла възраст към възобновителни сечи, 

където процента на  добив на дърва е висок. 
При отгледните сечи добитата строителна дървесина е 63,3% от стоящата маса 

при планирани 70,7%. И тука причината е както при възобновителните сечи. 
Добитата лежаща маса общо от всички сечи представлява 77,9% при проект 

77,6% от общата стояща маса, което показва, че горското стопанство максимално е 

оползотворявала добитата дървесна маса.  
Залесяванията са изпълнени на 68,1% спрямо предвидените по ЛУП. По 

насоки на залесяване от предвидените по ЛУП, най-голям е обема на реализираните 

залесявания в попълване на редини  – върху 10,0 ха (най-голяма площ), изпълнение 

спрямо ЛУП 91,7%. След това са новите залесявания – върху 6,6 ха (32,5% от всички 

извършени залесявания, но с най-висок % на изпълнение – 235,7%). В зрели 

невъзобновени залесяване  е правено върху 3,7 ха – 23,0% изпълнение на ЛУП. Това са 

максималните възможности на горското стопанство, поради много добрите условия за 

естествено възобновяване  
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Подпомагане на възобновяването без залесяване не е изпълнявано основно 

поради настъпили благоприятни условия за естествено възобновяване – добро 

семеносене на основните дървесни видове – бял бор и смърч. 
 С малки изключения, посочени по-горе в доклада, видовото разнообразие при 

залесяванията е спазено. Използувани са 2 от предвидените 4 иглолистни видове.  
С широколистни не е залесявано, поради липсата на необходимост. 
Създадени са предимно монокултури, като е извършвано и предвиденото 

смесване на видове. Създадените култури са в много добро състояние, като процента на 

прихващане е над 80%.Технологичните проекти за залесяване са изготвени съгласно  

Наредба № 17/28.07.2000 година. 
Анализът на изпълнените ловностопански мероприятия показва, че по 

отношение на фуражната база предвиждането на ловоустройствения проект е 

изпълнено много под предвижданията му. Несериозно внимание се обръща и на 

биотехническите съоръжения, като от предвидените десет позиции са изпълнени 

само две. Подобно е положението и при ловностопанските съоръжения. 
Страничните ползувания (сено, горски плодове и гъби),  са подценени. 
Основните противопожарни мероприятия се изпълняват съгласно 

предвижданията на ЛУП. 
Лесозащитни мероприятия са изпълнявани основно в горски разсадник и при 

извеждане на санитарни сечи.   
Анализът на резултатите от извършената теренна проверка на част от 

насажденията, в които е работено през отчетния период, изводите и оценките, 

направени на основание данните от изготвените таблици, предоставените документи, 

състоянието на стопанисваните насаждения и проведените мероприятия в тях, налагат 

следните: 
П Р Е П О Р Ъ К И: 
Да се вземат мерки за преодоляване на допуснатото изоставане на 

възобновителните сечи, с оглед до края на ревизионния период да се вмести в рамките 

на предвижданията на ЛУП. 
Да се осигури прилагането и отчитането на сечите съобразно наименованието и 

отличителните характеристики за сечите въведени с Наредба № 8 от 05.08.2011 г. 
В книгата за ползване (регистър на проведените сечи) при рекапитулациите да 

се посочи и изпълнението съгласно действащия ЛУП, за да се осигури база за 

сравнение.  
Поради настъпили промени в условията за естествената възобновяване на 

зрелите насаждения и отпадане необходимостта от попълване на култури да отпадне 

необходимостта от изпълнение на предвиденото залесяване по ЛУП. 
Да се предвиди и осъществи възможно най-бързо проектиране на дейностите в 

ловностопанските мероприятия. 
От противопожарна гледна точка,  трябва да се изпълнят предвидените 

лесокултурни прегради. 
Да се търсят възможности за изпълнение на предвидените за строеж и основен 

ремонт пътища, което от своя страна ще улесни усвояването, респективно 

изпълнението на част от предвидените по ЛУП мероприятия. 
 
Във връзка с поставените цели за прилагане на природосъобразно стопанисване 

на горите на територията на Общината се препоръчва прилагането на „добри” 
лесовъдски практики, които отговарят както на изискванията на Натура 2000, така и на 

стандарта за горска сертификация по FSC, в т.ч. и ГВКС. По-важните от тях са: 
- Естествените гори не трябва да се превръщат в насаждения от чужди за 

месторастенето видове; 
- Разпространението на интродуцирани в миналото екзотични видове се следи и 

при необходимост се вземат мерки за контролирането или отстраняването им, 
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- Не се  допуска залесяване на горски поляни, ливади и др. естествени открити 

пространства в горите; 
- Трансформация на по-рано създадени култури; 
- При доказана необходимост от залесяване да се се използват групови схеми и 

смеси от различни местни видове; 
- Ограничаване приложението на кр.-постепенни сечи,в т.ч. забрана за извеждане 

на окончателни фази. Своевременна промяна на вида на сечта; 
- Преминаване към дългосрочно-постепенни, изборни сечи, сечи за 

трансформация, „саарландски метод“; 
- За гори доминирани от светлолюбиви видове се препоръчват – постепенно 

котловинна, неравномерно-постепенна и групово-изборна сечи. 
- За гори доминирани от сенкоиздържливи видове се препоръчват – групово-

постепенна, неравномерно-постепенна, единично изборна сечи. 
- Равномерно разхвърляне на отпадъците от сечта, при възобновителни сечи – 

извън възобновителните центрове. 
- При провеждане на отлгледни сечи да се прилагат комбинирани и върхови 

методи; 
- За Натура 2000 хабитати - поддържане на мъртва дървесина от 8 до 10 на сто от 

запаса на насажденията, с изключение на горите с висока степен на пожарна 

опасност; 

- За Натура 2000 хабитати - Идентифициране и опазване (без стопанисване) на 

10% гори във фаза на старост за всеки от хабитатите; 

- За Натура 2000 хабитати - При маркирането на насаждения за сеч се запазват 

най-малко 3 - 5 бр. дървета на хектар с диаметър над 20 см на височина 130 см с 

цел осигуряване на биотопна дървесина. Определените биотопни дървета се 

обозначават с траен знак. 

- Старите, хралупати и изсъхналите  дървета се оставят в гората, като се отчитат 

националните изисквания за безопасност при работа; 
- Запазване на дървета с хралупи, единични и групи от стари дървета, при което: 

Важните за биоразнообразието дървета се избират измежду различни видове с 

най-голям диаметър сред най- ценните в биологично отношение и най-
устойчиви на вятър дървета. 

- Запазване на дървета с многогодишни гнезда. 

- Запазване на дървета с многогодишни гнезда. 
- Използване на специализирана горска техника за извоз и подвоз на 

дървесината. 
- Разположението на съществуващите и планираните горски пътища, мостове и 

пътеки за извозване на добитата дървесина отговарят на мащабите и 

интензивността на стопанските мероприятия. 
- ДЛС/ДГС / изпълнители са запознати с видовете почви, подходящи за 

дърводобив през зимата, пролетта, лятото и есента с цел избягване увреждането 

на почвите. 
- Вземат се мерки за намаляване до минимум на увреждането и ерозията на 

почвите по време на дърводобива. 
- В теченията на реките не се пускат материали от пътната подложка или 

отпадъци (напр. камъни или храсти) от подготовката на обекта или от други 

дейности 
- Поддържане на зони около постоянните водни течения с ширина не по-малка от 

15 метра, в които не се провеждат сечи или се провеждат с интензивност не по-
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голяма от 5 % от запаса на насажденията, при което: такива буферни зони се 

оставят и по границите с открит ландшафт. Зоните се описват в карнет-опис 

(КО) и се отбелязват на скицата в КО и технологичен план. Намесата в тях е 

единствено с цел опазване на инфраструктура и живота на хората. 
 
ТАБЛИЦА  № 30. Предвидени и изведени възобновителни сечи  за периода 

2006-2010 година 

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 

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 
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Фиг. 12. Графично представяне на предвидени и изведени възобновителни сечи  

за периода 2006-2010 година 
 
 
ТАБЛИЦА  № 31. Предвидени и изведени възобновителни сечи за периода 2006-

2010 година (за едни и същи подотдели) 

Възобновителни 

сечи 
ПЛОЩ, ха ДОБИВ, куб.м. 

по ЛУП % на 
участие 

изпълне
ние 

% на 
участие 

% 
спрямо 

ЛУП 

по ЛУП % на 
участи

е 

изпълне
ние 

% на 
участи

е 

% 
спрямо 

ЛУП 

1. 
ПОСТЕПЕННА 

598,6 70,6 598,6 70,6 

100,0 

 
88650 66,2 89989 66,0 101,5 
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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 

3ИЗБОРНА 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. 13. Графично представяне на предвидени и изведени възовновителни сечи 

за периода 2006-2010 година (за едни и същи подотдели) 
 
ТАБЛИЦА  № 32 Сравнение на предвидените и изведени отгледни сечи за 

периода 2006-2010 година по площ (ха) и добив (куб.м.),  стояща маса с клони 
 

вид на сечта мярка Предвидено  
По ЛУП 

Изпълнено % от ЛУП 

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 

6. Селекционна ха 77,6 46,3 59,7 

куб.м. 3400 3140 92,4 



 113 

    ВСИЧКО: ха 2622,4 2280,8 87,0 

куб.м. 106770 138058 129,3 

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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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. 14. Графично представяне на сравнение на предвидените и изведени отгледни сечи  
за периода 2006-2010 година по площ (ха) и добив (куб.м.),  стояща маса с клони 
 
ТАБЛИЦА  № 33. Сравнение на предвиденото ползване по ЛУП и отсеченото за периода  
2006 - 2010 година по видове сечи и общо. 

година Възобновителни Отгледни и Санитарни 

 

Сл

уч

ай
ни 

се

чи 

ВСИЧКО 

предвидено 
по ЛУП 

Отсечено В сравнение с 
предвиденото 
по ЛУП 

Предв
и 
дено 
по 

ЛУП 

Отсече
но 

В сравнение с 
предвиденото 
по ЛУП 

предвидено 
по ЛУП 

Отсечен
о 

В сравнение с 
предвиденото по 
ЛУП 

в по-
вече 

в по-
малк
о 

в по-
вече 

в 

по-
мал

ко 

в по-
вече 

в по-
малко 

кубически метра  -  стояща маса 

І. ИГЛОЛИСТНИ 

2006 36605 15461  21666 22386 33400 11014   58991 48861  10130 

2007 36605 30305  6822 22386 27408 5022          58991 57713  1278 

2008 36605 28321  8806 22386 35468 13082          58991 63789 4798  

2009 36605 35365  1762 22386 34462 12076          58991 69827 10836  

2010 36605 41151 4024  22386 32595 10209          58991 73746 14755  

ВСИЧКО 183025 150603  35032 111930 163333 51403   294955 313936 18981  

ІІ. ШИРОКОЛИСТНИ  ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

2006 522 83  439 180 45  135  702 128  574 

2007 522 33  489 180 -  180  702 33  669 

2008 522 27  495 180 18  162  702 45  657 

2009 522 61  461 180 40  140  702 101  601 

2010 522 -  522 180 20  160  702 20  682 

ВСИЧКO 2610 204  2406 900 123  777  3510 327  3183 

ІІІ. ОБЩО 

2006 37127 15544  21583 22566 33445 10879   59693 48989  10704 

2007 37127 30338  6787        
22566 

27408 4842          59693 57746  1947 

2008 37127 28348  8779        
22566 

35486 12921          59693 63834 4144  

2009 37127 35426  1701        
22566 

34502 11936          59693 69928 10235  
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2010 37127 41151 4024         
22566 

32615 10049          59693 73766 14073  

ВСИЧКО 185635 150807  34826 112830 163456 50625   298465 314263 15798  

 
ТАБЛИЦА  №  34. Размер на годишното ползване по видове сечи и по категории дървесина за 

периода 2006-2010 година  

Вид на сечта Стояща 
маса 

Лежаща 
маса 

категории дървесина дърва вършина 

едра средна дребна всичко 

предвидено по ЛУП 

1. 
ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ 

185635 146780 119445 17085 1215 137745 8385 650 

% 100.0 79,1 64,4 9,1 0,7 74,2 4,5 0,4 

2. ОТГЛЕДНИ 112830 847745 28050 45660 5945 79655 4560 530 

% 100.0 75.1 24.9 40.5 5.3 70.7 3.9 0.5 

ВСИЧКО 298465 231525 147495 62745 7160 217400 12945 1180 

% 100.0 77.6 49.4 21.0 2.4 72.8 4.3 0.5 

добив 

1. 
ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ 

150807 118338 80528 14542 826 95896 22442 - 

% 100,0 78,4 53,4 9,6 0,5 63,5 14,9 - 

2. ОТГЛЕДНИ 163456 126681 38664 48215 16522 103401 23280 - 

% 100,0 77,5 23,7 29,5 10,1 63,3 14,2 - 

ВСИЧКО 314263 245019 119192 62757 17348 199297 45722  

% 100,0 77,9 37,9 20,0 5,5 63,4 14,5 - 
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Фиг. 15. Графично представяне на размера на годишното ползване по видове сечи и по 

категории дървесина за периода 2006-2010 година. 

Фиг. 15. Графично представяне на размер на годишното ползване по видове сечи и по 

категории дървесина за периода 2006-2010 година.  
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Фиг. 16. Графично представяне на добиваната при отгледни и възобновителни сечи дървесина 

по категории. 
ТАБЛИЦА  № 35. Извършени залесявания през периода 2006 - 2010 година  

 
 
година 

ЗАЛЕСЯВАНЕ всичко Подпомагане 
възобновява 
нето  

Употребени 
фиданки 
 
хил.бр. 

В зрели 
Невъзобно

-вени 

Ново 
залесяване 

При 

реконстру

-кция 

Попълване 

редини 

Хектари 
2006 - 3.0  0.2 3.2  9.1 
2007 - 0.7  2.7 3.4  8.2 
2008 1.0 2.0  0.5 3.5  10.4 
2009 1.2 -  3.0 4.2  12.5 
2010 1.5 0.9  3.6 6.0  15.7 
Всичко 3.7 6.6  10.0 20.3 - 55,9 
По ЛУП  
За 5 

години 
1.1 2.8  10.9 29.8 2.4  

В по-вече  3.8      
В по-
малко 

12.4   0.9 9.5 2.4  

% 22.3 235.7  91.7 68.1 -  

 
ТАБЛИЦА  № 36. Сравнение на предвиденото по луп и изпълнено залесяване по дървесни 

видове през периода 2006 - 2010 година.  

Дървесен вид Предвидено по ЛУП Действително 
изпълнено 

% спрямо ЛУП 

ха % ха % 

ИГЛОЛИСТНИ 

Бял бор 12,9 43,3 15,1 74,4 117,0 

Смърч 15,0 50,3 5,2 25,6 34,7 

Ела 1,2 4,0 - - - 

Бяла мура 0,5 1,7 - - - 



 
 

 
 

118 

ВСИЧКО 29,6 99,3 20,3 100,0 68,6 

ШИРОКОЛИСТНИ 

Бук 0,2 0,7 - - - 

ВСИЧКО 0,2 0,7 - - - 

      

ОБЩО 29,8 100,0 20,3 100,0 68,6 
 
ТАБЛИЦА  № 37.  Сравнение на предвиденото по ЛУП и изпълнено залесяване по дървесни 

видове през периода 2006 - 2010 г. (за едни и същи подотдели) 
 

Дървесен вид Предвидено по ЛУП Действително изпълнено % спрямо ЛУП 

ха % ха % 

ИГЛОЛИСТНИ 

Бял бор 17,9 80,3 15,4 75,9 86,0 

Смърч 4,4 19,7 4,9 24,1 111,4 

Ела - - - - - 

Бяла мура - - - - - 

      

ОБЩО 22,3 100,0 20,3 100,0 91,0 
 
ТАБЛИЦА  № 38. Сравнение на предвидената по луп и изпълнена почвоподготовка за 

периода 2006 - 2010 г.  
 

Вид на почвоподготовката Предвидено по ЛУП Изпълнениe % спрямо 
ЛУП 

ха % ха % 

I  РЪЧНА 

3. ръчни тераси 20,0 24,0 20,3 100,0 101,5 

4. ръчни дупки 9,8 11,8 - - - 

ОБЩО 29,8 35,8 20,3 100,0 68,1 

III. ПОДПОМАГАНЕ БЕЗ ЗАЛЕСЯВАНЕ 

опр.разр. 5-10 см. 53,4 64,2   - 
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ОБЩО почв. без залес. 53,4 64,2   - 

ВСИЧКО 

ПОЧВОПОДГОТОВКА 
83,2 100,0 20,3 100,0 24,4 

 
Таблица  № 39. Предвидените по ЛУП и изпълнени ловностопански мероприятия и 

съоръжения през периода 2006 – 2010 година. 

Вид на мероприятието и съоръжението мярка Предвидено 
по ЛУП 

изпълнено % спрямо ЛУП 

I. ФУРАЖНА  БАЗА 

1. дивечови ниви дка 165 12 7,3 

2. дивечови ливади дка 627 75 12,0 

3. ловни просеки дка 160 - - 

     

II. НЕОБХОДИМ ФУРАЖ  /средногодишно/ 

1. Концентриран тон 80 86 107,5 

2. Груб тон 250 93 37,2 

3. Сочен тон 56 56 100,0 

     

III. БИОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ  

1. високи хранилки бр 7 - - 

2. комплексни хранилки бр 2 - - 

3. силажовместилища бр 3 - - 

4. сеновали хранилки бр - - - 

5. хранилка ясла бр 4 4 100,0 

6. хранилки за дива свиня бр 9 - - 

7. хранилка за глухари бр 3 - - 

8. кошове за зърнен фураж бр 3 - - 

9. солища бр 13 14 107,7 

10. калища бр 4 -  

 
Таблица  № 40. Страничните ползвания през периода 2006 - 2010 година  
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№ 

по 
ред 

 
Странични 

ползвания 

 
 
мярка 

 
Години 

Общо за 
5 години 

средно 

 
Предви

дено по 

ЛУП 
ср.год. 

 
В повече 

или по-
малко 

2006 2007 2008 2009 2010 годишно 

1 Паша          

 А/обща площ ха 700,9 1296,8 1296,8 1296,8 1296,8 1177,6 12946,5 -11768,9 

 Б/едър добитък бр 159 247 177 215 309 221 5178 -4957 

 В/ дребен 
добитък 

бр 120 483 335 165 297 280 25890 -25610 

           

2 Гъби т - 0,350 0,407 8,148 1,640 2,109 14,000 11,891 

           

3 Билки           

 а/Цвят от липа т         

 б/жълт 

кантарион 
т         

 в/бял равнец т         

 г/риган т         

 е/смрадлика т         

 ж/мащерка т         

           

4 Горски плодове           

 а/шипки т         

 б/къпини т         

 в/черв. 

боровинки 
т 20,000 - 4,590 0,776 4,000 5,873 - 5,873 

           

5 Листник куб.м         

           

6 Сено т 39 43 68 95 62 61 80 -19 
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Таблица  № 41. Предвидените по ЛУП и изпълнени противопожарни мероприятия  през 

периода 2006 – 2010 г- 

№ по 
ред 

МЕРОПРИЯТИЯ мярка План по 
ЛУП 

отчет % 

  1.       Лесокултурни прегради  

1.1 Поддръжка на съществуващи км 54 23,5 43,5 

1.2 Направа на нови  км 44,5 - - 

  2.       Защитни минерализовани ивици 

2.1 Направа на нови  и поддръжка на съществуващи  км 53,5 23,5 43,9 

3. Устройване на площадка за кацане на авиационна 
техника  

бр 1 - - 

4. Централни противопожарни депа бр 3 3 100,0 

5. Противопожарни табели бр 34 60 176,5 

6. Пожаронаблюдатели /годишно/ бр 3 3 100,0 

7. Пожаронаблюдателни кули бр - - - 
 
Таблица  № 42.  Справка за извършените нарушения през периода 2006 - 2010 година  

 

 

година 

Незаконна сеч Незаконна паша Разораване Пожари Лов Риболов 

Брой 
нару-
шения 

Общо 

отсечена 
маса 

куб.м-
пр. 

Брой 
наруше

ния 

Обш 
брой 

добитък 

Брой 
нару-
ше-
ния 

Общо 

 

дка 

Брой  

на 

пожари-
те 

Общо 

опожаре
но 

дка 

Брой 
нарушен

ия 

Общо 

убит 
дивеч 

бр. 

Брой 
нарушения 

2006 21 87 2 32 - - - - - - - 

2007 22 82 - - - - 9 - - - - 

2008 17 11 - - - - - - - - 2 

2009 4 20 10 34 - - - - - - - 

2010 7 8 12 64 - - - - - - 1 

всичко 71 208 24 130 - - 9 - - - 3 

            

 
Таблица  № 12. Изпълнените лесозащитни мероприятия  през периода 2006 - 2010 година  

№ по 
ред 

Наименование на мероприятието Мярка отчет 

1. Наземна химична борба с гъбни болести в разсадници (сечене и дка 224 
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гниене на иглолистни поници 

2. Химична борба с плевели в разсадници дка 14 

3. Наземна химична борба (с/у гъботворка) дка Х 

4. Механична борба с гъбни болести в широколистни и иглолистни 
(санитарни сечи) 

ха Х 

5. Механична борба (с/у борова процесионка) ха Х 

6. Санитарни сечи в иглолистни гори вследствие снеголом ха 63,5 

7. Авиохимична борба (с/у борова процесионка) ха Х 
 
 
 

Схема на възобновителните сечи 

 
 
11.2. Технологии за сеч 
- Технология на поваляне на дърветата - повалянето може да се осъществи ръчно, 

механизирано или машинно, обикновено се извършва с БМТ (бензиномоторни верижни триони). 

Технологията включва 4 етапа: 
 определяне на посоката на поваляне - е от изключително важно значение за 

останалите операции и за безопасността. Има 3 посоки на поваляне: обща (задължителна), 
индивидуална посока, съобразена с наклона на стъблото, асиметрия и форма на короната и наклона 

на терена, и индивидуална посока, съобразена с това да не се закачи за оставащите след сечта дървета 

или да не се унищожат големи групи от подраст. 
 подготовка на работното място - включва почистване на работната площадка, 

направа на пътеки за отдалечаване на работниците от падащото дърво. 
 засичане на дървото - засекат се прави от към избраната за поваляне посока. 

Извършват се 2-ва ряза: 1 - хоризонтален с дълбочина 1/4÷1/3 и по изключение ½ от диаметъра на 

дървото в мястото на рязане и 1-  наклонен под ъгъл 40÷50 °. 
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 отсичане и събаряне на дървото - извършва се чрез направата на хоризонтален ряз от 

противоположната страна на засека. Той винаги се прави на височина 3÷4 см над хоризонталния ряз 

на засека. Между дъното на засека и дъното на основния ряз се оставя  не прерязани дървесни влакна 

- предпазна ивица, с цел да се осигури падане на дървото в избраната посока. 
 
 - Технолигия на кастрене и разкрояване на стъблата - от екологична гледна точка се 

извършва с БМТ. 
- Технология на извозване на дървените материали - поради планинските условия, 

пресечения релеф, стръмните терени и от екологична гледна точка е най-подходящо да се използват 

въжените линии, животинска сила и трактори за извоз на дървените материали. 
- Товарене на дървените материали - товаренето може да се осъществи поединично, 

едропакетно и пакетно. Товаренето се извършва с хидравлични стрелови кранове (ХСК), с челюстни 

товарачи и прехвърлящи устройства (товарачи). 
  
От направената характеристика на исканията на заинтересованите страни, групирането им и 

избора на приоритети за развитие могат да се определят няколко основни насоки за развитие на 

горските територии и горите на територията на общината.  
Даване на приоритет на естественото възобновяване и силно ограничавана на залесяванията в 

горските територии. Изкуственото възобновяване да се прилага само по изключение, когато са 

налице оголени площи и опасност от ерозионни процеси- големи пожари или други природни 

бедствия. 
При стопанисването на горите ще се разчита на лесовъдски въздействия и мероприятия, 

осигуряващи естествено възобновяване,за което, както се посочи, има много добри условия. 
Ограничаване до минимум на прилагането на краткосрочно възобновителни сечи към 

дългосрочно възобновителни сечи. 
Подпомагане на местната икономика, бизнес и поминък чрез създаване на условия за развитие 

на инфраструктурата за туризма, посредством създаване на подходящи условия, като изграждане на 

информационни центрове, маркиране на екопътеки и др. 
Подобряване на инфраструктурата в горите чрез ремонт на съществуващите автомобилни 

пътища и изграждане на нови такива. 
Устойчиво стопанисване и ползване на горските и водни ресурси. 
Даване на прозрачност на провежданите мероприятия в горите и включване на гражданското 

общество в процеса на планиране. 
 
Сертификация в горския сектор - необходимост, видове стандарти приложими за 

сертификация в горския сектор, проблеми пред сертификацията в горския сектор.  
 Проблемите на сертифицирането в горския сектор, от една страна, са непознаването, а от 

друга нежеланието да се внедрят повече стандарти. 
Когато се заговори за сертификация всички лесовъди говорят само за сертифициране по FSC. 

Това е една от най-известните сертификационни системи, но тя далеч не може да се счита за 

единствена и за достатъчна за да отговори на изискванията за устройство и природосъобразно 

стопанисване. Самият стандарт има два под стандарта:- FM (стопанисване на горите) и СоС 

(проследимост на продукта). Собствениците на гори и горски територии могат и следва да се 

сертифицират по FM, докато горските дърводобивни и дърво преработвателни фирми, които не се 

собственици на гори и горски територии, могат да се сертифицират за СоС за проследимост на 

продукта. 
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Устойчивото и природосъобразно ползване и стопанисване на горите се постига като се 

контролират процесите и това се постига с въвеждане на стандартите по ISO 9001, 14 001, 18 001 и 

др. 
Процесът по въвеждане на сертифицирането в горите, както отбелязват редица автори, върви 

доста бавно и това се дължи на нежеланието на държавата да въведе строги правила за управление и 

стопанисването на горите, които да се проверяват от трета страна.  
При разработване на новия закон за горите (2011) участниците в работните групи, дали от 

непознаване на материята или от прекомерен натиск от наложилата се сертификационна система FSC 
не пожелаха в Глава Втора „Управление на горските територии” , Раздел III. “Горска сертификация” 
да се запише като „Сертификация в горския сектор”. Това би позволило да не се разглежда само 

сертифицирането по горска сертификация, но и да се обхванат системите за управление на 

качеството по ISO 9001; 14 001; 18 001; 27 001 и др. В ЗГ акцентът и фокусът се остави да бъде само 

сертификацията по т.нар. „Горски стандарти” - за сертификация по схемата за устойчиво 

стопанисване на горите (FM-Forest management), а горските дърводобивни и дървопреработвателни 

фирми да се сертифицират за проследимост на продукта (Chain of custody – CoC). Подчертава се, че 
процесът на сертификация върви доста мудно и тромаво и това се дължи и на законовите постановки 

в ЗГ (2011) -§ 42, където е посочено, че Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му 

в „Държавен вестник” с изключение на: т. 2., чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 115, ал. 1, т. 2, чл. 116, ал. 2, чл. 

183, ал. 2, т. 3 и чл. 249, ал. 5, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2016 г. С този текст е блокиран 

процеса на сертификация, защото се дава гратисен период от още 5 години.  
През месец юни 2014 г. право да използват търговските марки на FSC получиха част от 

поделенията на ЮЦДП – гр. Смолян. Те получиха групов сертификат по FSC. В това число е ТП ДГС  

„Селище””. Стопанството е  включено в груповия сертификат с № IN – 2014 -1 FJ са с обща площ 

66718.60ха.  
Целта на сиртификацията е да бъде разпознато отговорно управление на земите чрез 

независима оценка и сертификация на горскостопанските практики. Горскостопанските организации, 

които получат FSC сертификат имат възможност да използват търговските марки на Rainforest 
Alliance и FSC за реклама и маркетинг. 

ТП ДГС „Селище” беше първото в страната горско стопанство, което предприе стъпки и през 

2010 г. се сертифицира. Стопанството също премина успешно контролните и Ресертификационни 

одити и също доказа висок професионализъм и желание за поддържане на международните 

изисквания. През 2013 г. горското стопанство разработи и внедри версия-2 на Системата за 

управление на качеството с което отрази новите изисквания на новото горско законодателство. 
За . „Юндола” се разработва система за проследяване на продукта (СоС) и за контролирана 

дървесина (CW). 
Сертифицарана по ISO 9001:2008 е и фирма „Фейзал” ЕООД гр. Сърница. Това също бе 

първата сертифицирана горска фирма в страната. Фирмата е сертифицирана през 2010 г. и също 

премина през контролни и ресертификационен одит. 
 

13.Специални обекти в горите – цел, определяне, описание и представяне 

13.1 Моделни (представителни) гори. 
Дейността на горското стопанство не е достатъчно да се представя само с изграждането на 

екопътеки, информационни центрове, специални обекти, отпечатване на дипляни, брошури и пр. 

Този начин е твърде популярен, но не показва широката гама от дейности, които се извършват в 

горите и горските територии, като основната от тях е стопанисването на горите:-провеждането на 
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възобновителни и отгледни сечи; ново залесяване; трансформация на горски насаждения, 

превръщане на издънковите гори в семенни и пр. 
В тази връзка във всяко ТП ДГС, както и в общинските предприятия, стопанисващи гори и 

горски територии е необходимо за запознаване на заинтересованите страни с дейността на 

стопанките единици да се подбират и да изграждат такива представителни обекти, с които да могат 

да се демонстрира устойчивото и природосъобразно управление и стопанисване. 
Тези гори и горски територии може да се нарекат „Моделни гори” или представителни.. 
Целта на тези гори и горски площи, определени за „Моделни гори”, в съответната община, ще 

бъде да се представят и демонстрират пред заинтересованите страни най - значимите лесовъдски 

дейности, които се провеждат на територията на общината.  
За много съседни общини това ще бъдат близки по вид и размери, насоки на стопанисване 

насаждения и територии, но различията ще бъдат в различните общини разположени в различни 

географски ширини и пояси на страната. Така например дейностите по стопанисването на изборни 

гори ще е характерно за високопланинските гори на Рила и Родопите, където ще се демонстрират 

тези лесовъдски системи, докато превръщането на издънковите гори в семенни и стопанисване на 

нискостъблени гори ще е характерно за равнинните райони на страната. 
Във всяка община трябва да се проучат и определят такива „моделни гори”, като целта ще е да 

се демонстрират добрите практики от стопанисването на съответния вид гори. 
Какви могат да бъдат евентуалните групи моделни гори, които могат да се изберат и да се 

демонстрира лесовъдска система в ДГС – Селище? Това могат да бъдат: 
- Изборно стопанисвани гори; 
- Стопанисване на високостеблени гори с дългосрочно постепенни сечи; 
- Стопанисване на високостеблени гори с краткосрочно постепенни сечи; 
- Горски култури и/или горски разсадници; 

 
10.1.1. Изборно стопанисвани гори 
Данни за представителен обект за изборно стопанисвани гори може да бъдат представени в 

определен формуляр, в който да се съдаржа следната информация 
Наименование на обекта: Моделна гора-изборно стопанисване на гори 
1. Местоположение - ТП ДГС/ДЛС или общинско предприятие М. Селище 
2. Граници на моделната гора - Карта на границите са дадени като 

приложение 1. 
(Обект-отдел, подотдел,местност, ГСУ) 

Отд.178 „а”,182 „а” 

3. Площ на моделната гора, определена за демонстриране на тази 
лесовъдска система 

20,4 

4. Цели на създаване на моделната гора и предмет на 
стопанисване 

Създаване на разно възрастно насаждение с 
неравномерно вертикална структура, чрез извеждане на 
единично изборни сечи  

5. Лесовъдско - таксационна характеристика:  
 5.1. състав на дървостоя См8,бб2 
 5.2. среден диаметър 178 „а” -  30 см., 

182 „а” – 34 см. 
 5.3. средна височина 178 „а” -  30 м., 

182 „а” –  28 м. 
 5.4. запас на ха. 591 куб.м. 
 5.5. проведени изборни сечи (година на сечта)  
 5.6. добита дървесина по сортименти  
 5.7. други данни. Ср.пълнота0,8 ср.прираст5,25м3/ха 
6. Изпълнени мероприятия/сечи до годината на разработване на 

ПРГ и предвидени лесовъдски сечи и мероприятия в тези гори 
  В отдел 182а -Проведени е единично изболна сеч през 
2007г и за усвоени 1366м3 

7.  Обществена оценка на провежданите дейности - висок, среден, 
нисък приоритет. 

висок 

8. Очакван лесовъдски ефект от стопанисването на тези гори - 
висок, среден, нисък приоритет. 

висок 

9. Екологически ефеккт от изборното стопанисване- висок, среден, 
нисъ приоритет. 

висок 
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10. Социален ефект- висок, среден, нисък приоритет. висок 
   

 
Видовете собственост, съгласно Картата на възстановена собственост в тази моделна гора е 

както следва: 

- Вид собственост 
площ (ха) номенклатура 

- Държавна публична -  - 1 
- Държавна частна 20,4 - 2 
- Общинска публична -  - 3 
- Общинска частна -  - 4 
- Частна -  - 5 
- Кооперативна -  - 6 
- Обществени организации -  - 7 
- Чужди физически и юридически лица -  - 8 
- Международни организации -  - 9 
- Религиозни организации -  - 10 
- Съсобственост -  - 11 
- Стопанисвано от общината -  - 99 
- Други (сгрешена номенклатура) -  -   
- ОБЩО 48,8 -   

Изгледи от отд. 180 „а” – изборно стопанисвани гори 
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10.1.2. Стопанисване на високостъблени гори с дългосрочно постепенни сечи; 
Данни за представителен обект за стопанисване на гори с дългосрочни постепенни сечи може 

да бъдат представени в определен формуляр, в който да се съдаржа следната информация 
Наименование на обекта: Моделна гора, стопанисване с дългосрочно постепенни сечи 
1. Местоположение - ТП ДГС/ДЛС или общинско предприятие Селище 
2. Граници на моделната гора - Карта на границите са дадени 

като приложение 1. 
(Обект-отдел, подотдел,местност, ГСУ) 

170 в 

3. Площ на моделната гора, определена за демонстриране 
на тази лесовъдска система 

8,0 ха 

4. Цели на създаване на моделната гора и предмет на 
стопанисване 

Извеждане на възобновителна сеч 
с дълъг срок на възобновяване 

5. Лесовъдско - таксационна характеристика:  
 5.1. състав на дървостоя См9, бб1 
 5.2. среден диаметър 32 см. 
 5.3. средна височина 27 м.  
 5.4. запас на ха. 477 куб.м.  
 5.5. проведени сечи (година на сечта)  
 5.6. добита дървесина по сортименти  
 5.7. други данни.  
6. Изпълнени мероприятия/сечи до годината на разработване 

на ПРГ и предвидени лесовъдски сечи и мероприятия в 
тези гори 

Предвидена е групово-постепенна 
сеч с интензивност 20% ще се 
изведе през 2016г. 

7.  Обществена оценка на провежданите дейности - висок, 
среден, нисък приоритет. 

висок 

8. Очакван лесовъдски ефект от стопанисването на тези гори 
- висок, среден, нисък приоритет. 

висок 

9. Екологически ефект от изборното стопанисване- висок, 
среден, нисък приоритет. 

Висок 

10. Социален ефект- висок, среден, нисък приоритет. висок 
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Видовете собственост съгласно Картата на възстановена собственост в тази моделна гора е 

както следва: 

- Вид собственост 
площ (ха) номенклатура 

- Държавна публична -  - 1 
- Държавна частна 8,0 - 2 
- Общинска публична -  - 3 
- Общинска частна -  - 4 
- Частна -  - 5 
- Кооперативна -  - 6 
- Обществени организации -  - 7 
- Чужди физически и юридически лица -  - 8 
- Международни организации -  - 9 
- Религиозни организации -  - 10 
- Съсобственост -  - 11 
- Стопанисвано от общината -  - 99 
- Други (сгрешена номенклатура) -  -   
- ОБЩО 8,0 -   

Изглед от отд. 170 „в” – насаждения стопанисвани с дългосрочно постепенни сечи 
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