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ДО 

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

РУМЕН ПОРОЖАНОВ 

 

 

Д О К Л А Д  

 
ОТ АТАНАС ДОБРЕВ - ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. 

за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г. и 

бр. 72 от 2015 г.) 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,  

Съгласно чл. 101, ал. 3 от Закона за горите, министърът на земеделието и 

храните приема наредба, с която се определят: видовете сечи и методите за тяхното 

провеждане; условията и редът за провеждане на сечите; правилата за маркиране 

на насажденията, предвидени за сеч; условията и редът за издаване на 

позволителното за сеч; системата от режими и мерки за стопанисване на типовете 

природни местообитания; условията и редът за провеждане на сечите в границите на 

корекции на реки и специфичните изисквания при провеждане на сечи в защитни 

горски територии. На основание посочената разпоредба е приета Наредба № 8 от 

2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.), която е изменяна и 

допълвана два пъти (обн., ДВ, бр. 63 от 2013 г. и бр. 72 от 2015 г.). 

Предложените изменения и допълнения са продиктувани от необходимостта 

за усъвършенстване на нормативния акт, с цел отстраняване на слабости и 

пропуски, установени при практическото му прилагане и осъвременяване на 

разпоредби, свързани с прилаганите сечи, отговорността и изпълняваните функции 

от оторизираните лица по провеждането на сечите. С промените се прави опит за 

решаване и на възникнали проблеми с широк обществен отзвук относно 

оперативното усвояване на изсъхналата дървесна маса от иглолистни култури и 

ограничаване на съхненето от биотични и абиотични фактори. Извършeна е оценка 

на принципите и правилата за провеждане на сечите. 



Проектът е подготвен от работна група с участие на представители на 

Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите и 

Лесотехническия университет. 

С приемането на предложените изменения и допълнения в наредбата ще се 

постигнат следните резултати: 

I. Усъвършенстване на реда за провеждане на възобновителни сечи 

съобразено с периодите на провеждането им и подобряване на санитарното им 

състояние. 

II. Облекчаване на разрешителния режим при провеждане на санитарни и 

принудителни сечи, с което ще се подобри организацията на работата за 

своевременно усвояване на съхнещите иглолистни култури. 

III. Измененията и допълненията обхващат следните разпоредби: 

 1. С чл. 24а се допуска при провеждане на краткосрочно постепенната сеч на 

тесни ивици да се залагат последователно ивиците върху цялата площ. Досегашният 

ред не беше достатъчно прецизен по отношение на последователното залагане на 

ивиците. 

 2. В чл. 25 се диференцира провеждането на постепенно-котловинна сеч при 

липса на възобновяване в насаждения със склопеност над 0.7 и е заложен 

минимален период от 5-7 години между две лесовъдски намеси. Досегашната 

разпоредба не изискваше минимален период, което не гарантираше сравнително 

равномерна последователност на лесовъдските намеси в насаждението през 

възобновителния период.   

 3. В чл. 26 е установен ред за залагане на прозорци на групово-постепенната 

сеч при липса на възобновяване в широколистни гори. Досегашната разпоредба 

допускаше залагане на прозорци само при липса на възобновяване в 

широколистните гори.  

4. С изменението на чл. 27 е оптимизиран срокът на възобновяване при 

неравномерно-постепенната сеч. При по-дългия възобновителен период на 

досегашната разпоредба е възможно да се влоши санитарното състояние на 

насажденията. 

5. В разпоредбите на чл. 34, ал. 2, чл. 35, чл. 52, § 3, ал. 8 и 9 от Преходните 

и заключителни разпоредби са регламентирани условията и редът за провеждане на 

санитарни и принудителни сечи, по предписание съгласно чл. 106 от Закона за 

горите. Досегашният ред изискваше продължителна процедура с проверка от 

комисия и изготвяне и одобрение на план-извлечение. 

6. В новата разпоредба на чл. 52, ал. 5 е разписан редът за провеждане на 

санитарна сеч до 5% в случаите, когато в иглолистни насаждения и култури се 

установят повреди върху единични дървета и/или в отделни групи с площ за всяка 

група до 0,1 ха. С тази промяна се цели да се провеждат санитарните сечи веднага 

след възникване на заболяването в насаждението. 



Проектът на наредбата няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху 

държавния бюджет. 

Проектът не е свързан с транспониране в националното законодателство на 

актове на ЕС, поради което не е приложена таблица за съответствие с европейското 

право. 

Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е 

публикуван на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и 

горите и на Портала за обществени консултации със срок за представяне на 

предложения и становища 30 дни. Получените целесъобразни предложения и 

бележки от физически и юридически лица са отразени в текста на проекта. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 101, ал. 3 от Закона за 

горите, предлагам да одобрите проект на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 

от 2013 г. и бр. 72 от 2015 г.). 

 

 

С уважение, 

 

 

АТАНАС ДОБРЕВ 

Заместник-министър  

 



 Проект 
 

 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за 

сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г. и бр. 

72 от 2015 г. ) 
 

§ 1. В чл. 24а се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Краткосрочно-постепенна сеч на тесни ивици се провежда с широчина на 

отделната ивица не повече от 2 пъти средната височина на дървостоя, но не повече от 

40 м. С първоначалното влизане в насаждението ивиците се залагат едновременно 

върху цялата площ, като разстоянието между тях се определя от избраната широчина на 

отделната ивица и броят на останалите фази. Възобновителният период за отделните 

ивици е не по-кратък от 15 години и не по-дълъг от 20 години.“ 

2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя: „в зависимост от състоянието на 

насаждението.“ 

3. Алинея 3 се изменя така: 

 „(3) Сечта започва чрез залагане на ивиците, в които ще се провежда първата 

фаза на краткосрочно-постепенната сеч. След не по-малко от 5 години от извеждане на 

сечта в първоначално заложените ивици се провежда следващата фаза на сечта, като до 

първоначално заложените ивици се залагат нови ивици, в които се извежда 

предходната фаза на сечта. В тази последователност се залагат ивици и се извежда 

сечта върху цялата площ на насаждението“. 

 

§ 2.  В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 2 се изменя така:  

„(2) В насаждения със склопеност, по-голяма от 0,8 и липса на възобновяване 

склопеността се намалява до 0,7 - 0,8 на принципите на подготвителната фаза на 

краткосрочно постепенната сеч.“ 

2. Създава се нова ал. 3: 

„(3) В насаждения със склопеност 0,7-0,8 и липса на възобновяване, 

склопеността се намалява до 0,5 - 0,6 на принципите на осеменителната фаза на 

краткосрочно постепенната сеч.“ 

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така: 



„(4) При наличие на възобновяване в местата с достатъчно количество подраст 

се отварят до 3 котела на един хектар с площ на всеки един котел до 0,1 хa. Площите 

между котлите се изреждат еднократно равномерно до склопеност не по-малка от  0,5.“ 

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5. 

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думите „30 години“ се поставя 

запетая и се добавя „а периодът между отделните лесовъдски намеси е не-по 

малък от 5-7 години“. 

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7. 

 

§ 3. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 3, т. 3 думите „в иглолистни гори“ се заличават. 

2. В ал. 3, т. 4 след думата „диаметър“ се добавя „до“. 

 

 § 4. В чл. 27, ал. 1 числото „80“ се заменя с „60“. 

 

 § 5. В чл. 28, след думата „възобновяването“ се добавя „и се отглежда подрастта 

във възобновените участъци“. 

 

 § 6. В чл. 34, ал. 2 след думата „територии“ се поставя запетая и се добавя 

„както и с предписание по чл. 106 от Закона за горите“. 

 

§ 7. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2 след думата „територии“ се поставя запетая и се добавя „както и с 

предписание по чл. 106 от Закона за горите“. 

2. Създава се ал. 5: 

„(5) В случаите, когато в иглолистни насаждения и култури се установят 

повреди върху единични дървета и/или в отделни групи с площ за всяка група до 0,1 ха, 

причинени от биотични въздействия, и обемът на дървесината не превишава 5 % от 

общия запас на насаждението, се провежда „санитарна сеч до 5 %“.“ 

 

§ 8. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 2: 

а) в изречение първо думите „чл. 50, ал. 5“ се заменят с „чл. 50, ал. 6“; 

б) в изречение второ думите „При предписание“ се заличават. 

2. Създава се нова ал. 3: 



„(3) В случаите на издадено предписание от регионалната дирекция по горите 

или лесозащитна станция за провеждане на санитарни сечи или принудителни сечи не 

се изисква утвърден горскостопански план или програма, или одобрено план-

извлечение. Предписанието се издава след извършване на проверка на терен от 

служители от регионалната дирекция по горите или лесозащитна станция.“ 

3. Досегашната ал. 3 става ал. 5. 

4. Създава се нова ал. 6: 

„(6) При провеждане на санитарна сеч до 5 %, позволителното за сеч се издава, 

когато определените за сеч дървета са маркирани и е одобрен инвентаризационен опис 

по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. 

Инвентаризационният опис се изготвя от лица, вписани в публичния регистър по чл. 

235 от Закона за горите за дейността „маркиране на насаждения, предвидени за сеч", и 

се одобрява от:  

1. директора на съответното държавно горски стопанство, държавно ловно 

стопанство, учебно-опитно горско стопанство - за горските територии - държавна 

собственост, както и за такива, предоставени за управление въз основа на договор;  

2. ръководителя на съответната общинска горска структура - за горските 

територии - общинска собственост, както и за такива, предоставени за управление въз 

основа на договор;  

3. директора на регионалната дирекция по горите или оправомощено от него 

лице за случаите извън т. 1 и 2.“  

5. Създава се нова ал. 7: 

„(7) В случаите по ал. 6, т. 1 и 2, копие от инвентаризационния опис се 

предоставя в съответната регионална дирекция по горите преди издаването на първото 

позволително за сеч от него.“ 

6.  Досегашните ал. 5-11 стават съответно 8-14. 

  

 § 9. В чл. 53, ал. 7, изречение първо, след думата „дървета“ се добавя „при 

санитарна или принудителна сеч, както и“, а след думата „насаждението“ се добавя „и 

се регистрират в информационната система на Изпълнителна агенция по горите към 

позволителното за сеч“. 

 

 § 10. В чл. 68, ал. 1, т. 4, след думата „санитарни“ се добавя „или 

принудителни“,  а след думите „лесозащитни станции и“ се поставя наклонена черта и 

се добавя „или“. 

 



 § 11. В § 3 от Преходните и заключителни разпоредби се правят следните 

изменения: 

1. Алинея 8 се изменя така: 

„(8) Когато горскостопанският план е в процес на изработване, издадените 

предписания за санитарна или принудителна сеч се предоставят на лицето на което е 

възложено изработването на горскостопанския план или програма, а останалите сечи се 

провеждат въз основа на план-извлечение, което се съгласува и с лицето, на което е 

възложено изработването на съответния план.“ 

2. Алинея 9 се отменя. 

 
 
 
 
 
РУМЕН ПОРОЖАНОВ 
Министър на земеделието, храните и горите 
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