
 
 
 
 
 

Д О К Л А Д 
 

Относно извършен контрол по маркиране и проверки по дисциплина на  
ползване в гори собственост на физически и юридически лица 

 
 На територията на Регионална дирекция по горите-Ловеч, маркирането в гори 
собственост на частни физически и юридически лица в 90% от случаите се извършва от частно 
практикуващи лесовъди. 

В резултат на направени проверки от страна на Регионална дирекция по горите-Ловеч 
относно стопанисване и ползване на гори собственост на частни физически и юридически лица 
се констатират следните пропуски и нарушения: 

І.Грешки при изготвяне на документацията необходима, за да се извърши добив на 
дървесина: 

1.Неправилно попълнени карнет-описи: 
- Не се вписват правилно пълните имена на видовете сечи и тяхната интензивност. 

Понякога се вписват имена на сечи, които представляват смесица от няколко вида или 
несъществуващи като понятия. 

Предлагат се насаждения за гола сеч-100% с издънково възобновяване и условно голи 
сечи за насаждения надминали като възраст определената такава в нормативната уредба. 

- В частта “Особени положения по извеждане на сечта” на карнет описа, в много случаи 
липсва коментар относно състоянието на основния дървостой, наличието на възобновителни 
процеси, санитарни повреди и др. 

В много случаи се описва липса на естествен подраст, а се предлагат окончателни фази 
на възобновителни сечи или се описва наличие на подраст, а се предлага гола-100% или 
условно гола сеч, което говори за липса на познания от страна на лесовъда при смесване на 
взаимно изключващи се обстоятелства при предлагането на даден вид сеч. 

- Не се изготвя по дървесни видове карнет описа- данни за диаметър, височина и 
измерена кубатура. В повечето случаи се вписва само преобладаващия дървесен вид. 

- Описаните на гърба на карнета начини за маркиране- с определен цвят боя или задялка 
не отговарят на действителните на терена или такива въобще липсват и в карнета и на терена. 

- Не се изчертава схема на сечището или тя представлява често само една фигура с 
неправилна форма, която наподобява формата на имота и никаква друга информация. 

2. Неправилно попълнени технологични планове за ползване на дървесина: 
- Не се изчертава коректно  схемата  на сечището, извозните пътища и не се посочват 

местата определени за временен склад. 
- Проектират се технологични просеки или се разширяват съществуващи извозни 

пътища, но без да се посочва ширина, дължина. 
3. В документацията често липсва обяснителна записка при сечища до 20 дка, в които се 

налага промяна вида на сечта спрямо ЛУП или при наличие на промяна в състоянието на 
насаждението, което налага тези мероприятия. 

Като мотив често се изтъква желанието на собственика, а липсват добре обосновани 
факти за направеното предложение от страна на маркиращия лесовъд, от гледна точка 
състоянието на насаждението и бъдещото му стопанисване. 

ІІ. Грешки които се допускат на терена при извършване на маркирането: 
1. Липса на поставени гранични точки с изписан номер на имот, липса на надлъжни 

граници поставени с боя на 1,30м. 
2. Не се спазват начините за маркиране при различните видове сечи: 
- При сечи със 100% интензивност, липсва КГМ на последните дървета подлежащи на 

сеч.  
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- При издънкови насаждения на подлежащи за сеч дървета с диаметър 10см, не се 
поставя КГМ в основата. 

- При маркиране на условно голи сечи, се оставят за семенници дървета с абсолютно 
неподходящи качества- дървета останали подтиснати под склопа на основния дървостой, лоши 
стъблени форми, със санитарни повреди или лоши генетични качества. 

- При маркиране на отгледни сечи или възобновителни с интензивност различна от 
100%,  се маркира хаотично без да се спазват лесовъдски принципи, липсва визия в 
маркирането за бъдещето на насаждението.  В много случаи се маркират само дървета с по- 
големи диаметри, като се оставят подтиснати и под склопа, които при сечта  се увреждат  и се 
нарушава устойчивостта на насаждението.  

- Често при наличие на дървета с ценна дървесина-  те се маркират на 100%, без да се 
оставят екземпляри за запазване на биоразнообразието. 

3. Маркират се голи сечи-100% с издънково възобновяване във  всички видове млади 
издънкови насаждения независимо от тяхното състояние-наличие достатъчно на брой  жизнени 
пъни, наклон на терена и др. в нарушение на писмо №3600-34/10.02.2005г. на НУГ-София. 

Маркират се окончателни фази на възобновителни сечи, без да са изведени предходни 
фази на сечта, при висока пълнота и склопеност на основния дървостой, в необлистено 
състояние и при липса  на достатъчно на брой и укрепнал подраст в нарушение на Наредба 
№33 за видовете сечи в България. 

В имоти над 20 дка,  в които се налага промяна вида на сечта се маркира преди да е 
одобрена промяната от страна на РДГ.  

4. Начини на измерване на кубатурата на маркираната дървесина: 
- При окончателни фази на възобновителни сечи, не се извършва пълно клупиране на 

дървостоя, а се използва пробна площ или въобще не се извършва измерване. 
- При маркиране на голи сечи с интензивност 100% и санитарни-100%, не се залагат 

пробните площи на подходящи места, а най- често са до пътя или най- достъпната точка на 
имота, за да се виждат, но те често не са най- подходящата представителна извадка за 
насаждението.  

В много случаи в имотите, за които са пуснати заявления за сеч липсва всякаква 
маркирация, липсват граници, а сечта е оформена само по документи. 

 
ІІІ. Пропуски от страна на ДГС/ДЛС: 
1. Не се връщат с мотивирана резолюция на директора на ДГС/ДЛС заявленията, които 

са подадени с пропуски относно лесовъдската част и/или документите за собственост. 
2. Издават се позволителни за сеч и извоз с неверни данни спрямо приложените в 

заявлението документи- неправилно изписани сечи, няма вписана интензивност, липсва площ 
на сечище, вписва се временен склад, който не е посочен в заявлението и документите към 
него.  

Издава се едно позволително за два или няколко подотдела или две или няколко вида 
сеч. 

3. Когато добива на дървесина не се извършва от собственика, се допуска добива да се 
извършва от трети лица, които не са регистрирани търговци по чл.57а отЗГ. Тези лица често 
допускат нарушения в горите, но документално те никъде не фигурират и не носят отговорност 
за своята дейност. 

4. Не се упражнява контрол по време на сечта и извоза от страна на ДГС/ДЛС. 
5. Не се следи разрешената кубатура по позволителното за сеч и се експедира над 

размера на  позволителното. 
6. В констативният протокол за освитеделстване на сечището в 90% от случаите не се 

вписват никакви констатации, освен отсечена кубатура и собственика или ползвателя не се 
запознава с тези констатации с/у подпис. 
 
ЦП/ЦП       Директор:……………………….. 
         /инж.П. Богдански/ 
 


