
 Компенсационното залесяване да се извършва от тези, които искат да се 

извърши промяна на предназначението. 

  Да се уточнят горите по чл. 88 ал.5 от Закона за горите и по специално 

залесените тополови и акациеви гори на възраст над  20г. 

 Планиране на сечите в малки имоти да не се извършва до 20 дка. 

 Временните складове да бъдат определени с географски  координати. Промяна 

на термина – временен склад. Предложи се временен склад да е пресечната 

точка на извозните и превозните пътища или да е там, където дървесината се 

товари на камион. Да се даде определение на извоз и транспортиране. 

Разграничаване на трите фази на дърводобива – сеч, извоз и транспортиране . 

 Проблеми със складове върху чужда собственост. Необходимо ли е промяна на 

чл. 13, ал. 2 от Наредба № 5 за строителството на горските територии без 

промяна на предназначението? 

 Лимити за сроковете за сеч при издаване на позволителните за сеч, съобразени с 

количествата за сеч. 

 Да се допуска еднократно ползване до 20% за отгледни сечи и до 25% за 

възобновителни сечи в рамките на 10 годишен период за имоти до 5 дка без 

програма при спазване на Наредба № 8 за сечите в горите. 

 За усвояване на площите под 1 дка да се провежда санитарно прочистване 

 Да се диференцират наказанията спрямо тежестта или се разграничат 

нарушенията от пропуските. 

 В Наредба № 1 за контрола и опазването на горските територии в чл. 63, ал. 2  да 

се думата „транспортиране“ с „товарене“ или „товарене преди транспортиране“ 

за да кореспондира по-точно с чл. 213 от ЗГ. 

 В частните гори е голям проблем направата на пътищата от 4 категория. 

Предлага се да се възстанови предишната разпоредба и да станат временни? 

 Карнет-описите в недържавните гори да бъдат одобрявани от лицето издаващо 

позволителното за сеч. 

 При приемането на горскостопанските програми да се регламентира изискването 

да присъства лицето което я е изработило (при искане на РДГ). 

 Да се промени изискването за сортиментна ведомост, когато се сортиментира по 

лесоустройствен проект.  

 Карнет-описа и технологичния план да станат един общ документ 

 В средно и нискобонитетните издънкови букови гори да се допуска 

провеждането на групово-постепенна сеч. 

 Ограничаване на броя на издадените позволителни за сеч на едно лице по чл. 

108, ал. 2 от Закона за горите. 

 Изсичането на подлеса ниско до земята – проблем още на следващата година 

 Устройството с което се издава превозния билет да е с включено позициониране  

докато се издава билета. 

 РДГ да бъдат инициатори на регионалните съвещания по маркиране, които да се 

проведат през м. май и да поканят всички заинтересовани страни. 



 Да се избегне дублиране на количества на действително отсечена дървесина, за 

случаите когато е издадено следващо позволително за сеч, което е само извоз за 

наличната в сечището дървесина. 

 Да се проведе съвещание за проблемите при съставяне на АУАН и 

наказателните постановления и падането им в съда. (дата на проверка и 

съставяне на протокол за освидетелстване, място на издаване на позволително за 

сеч) 

 В system.iag да се създаде търсачка по подотдели за установяване по години на 

всички издадени позволителните за сеч и протоколите за освидетелстване на 

сечищата. 

 Да се обособят със заповеди на министъра на земеделието и храните по чл. 7 от 

Закона за горите горските териториални единици. 

 Да се намали срока за валидността на маркирането при тополовите култури. 

 Във връзка с направеното предложение за усъвършенстване на електронния 

формат на форма 5 ГФ и отчитане в system.iag на стоящата маса с клони, да се 

изготви програмен продукт за изготвяне на отчетни форми от 1 до 7 ГФ по 

Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии.   


