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Относно: подобряване на контрола при планиране и провеждане на сечите
Във връзка със зачестилите случаи на провеждане на окончателни фази в насаждения с
недостатъчно възобновяване, особено в недържавните гори и занижения контрол от страна
на РДГи ДГС/ДЛС, на основание чл. 47-53 от Закона за горите, чл. 74-79, чл. 86, 87, 89, 92,
96, 97 от Правилника за прилагане на Закона за горите, чл. 2, 4, 8-16 и т. 21 от § 1. от
преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 33 за видовете сечи и методите за
тяхното провеждане и във връзка с разширяване на практиките за природосъобразно
стопанисване на горите, гарантиране на тяхното естествено възобновяване, правилно
отглеждане и цялостно подобряване на състоянието им и устойчиво осигуряване на техните
екологични и социални функции, Ви се дават следните
УКАЗАНИЯ:
I. При планирането и одобряване на окончателни фази на сечи с естествено
възобновяване във високостъблените гори и в издънковите гори за превръщане в
семенни:
1. В процеса на разглеждане и одобряване на лесоустройствени планове и програми в
гори, собственост на физически 'или юридически лица и на религиозни организации и на
план - извлечения за промяна вида и интензивността на сечта в гори държавна и общинска
собственост, строго да се съблюдава: - В обяснителните записки към лесоустройствените
планове и програми, в предложените план - извлечения и в протоколите от проверка на
терена за промяна вида и интензивността на сечта, да се представят данни от извършени
замервания за установяване на количеството и качеството на подраста (брой жизнени
фиданки на 1 ха, строеж-равномерен, на групи). Критериите за „достатъчно количество
подраст" са посочени в § 21, т. 21 от ПЗР на Наредба 33 за видовете сечи и методите на
тяхното провеждане.

