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СПРАВКА 

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА НА ПРОЕКТА НА МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА 
ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ПОДРАСТА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ  

№ 
Организация/потребител 

 
Предложения и становища 

Приети/ 
неприети 

Мотиви 

1  ЮЖНОЦЕНТРАЛНО 
ДЪРЖАВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

1. В карнета за окомерно наблюдение – 
Приложение № 2,  
- текстът в антетката на колона „възобновителен 
участък /прозорец/котел/ да стане „номер на 
възобновителен участък, площ ..ха“;  
- текстът „общо за оценявания участък“ да стане 
„общо за оценявания участък № .. с площ 
...ха“; 
- посочено е средно разстояние между 
фиданките да е в сантиметри. В Методиката 
степента на възобновяване се сравнява с 
данните по Приложение № 1 в Таблица 1 според 
средното разстояние между фиданките, което е 
в метри. Считаме, за необходимо да се 
уеднаквят мерните единици, като в Приложение 
№ 2 средното разстояние между фиданките да 
се посочва в метри. 
2. В преброителния карнет от инвентаризацията 
– Приложение № 3, 
- текстът в заглавието да стане „Преброителен 
карнет от инвентаризацията на възобновяването 
в участък № .. с площ .. ха“; 
- височината на подраста в см да стане ≥ 131 см; 
- в рекапитулацията текстът да стане „общо за 
оценявания участък № .. с площ ... ха“; 
- текстът „рекапитулация“ да стане 
„рекапитулация на общо количество 
фиданки по дървесни видове, брой/хектар и 
среден процент на потиснатост“; 
3. В Обобщителен протокол за оценка на 
възобновяването – Приложение № 4, 

Приема се 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приема се 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приема се 
 
 
 
 
 
Приема се 
 
 
 
 
 

Отразено в Приложение № 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отразено в Приложение № 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отразено в Приложение № 3 
 
 
 
 
 
Добавено е поясняние „преизчисляване към 
1 ха“ 
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- текстът на колона „възобновителен участък“ 
да стане „номер на възобновителен участък, 
площ .. ха...“; 
- текстът на карето „Предлагано мероприятие“ 
да стане „Предлагано мероприятие за цялото 
насаждение и по възобновителни участъци с 
№№“ 
4. В текста на Методиката, в раздел „Групиране 
на подраста“ да се добави текст: „Процентът на 
степента на потиснатост общо за оценявания 
участък се изчислява като средноаритметична 
величина от определените проценти на 
потиснатост в преброителните площадки на 
оценявания участък. Процентът на степента на 
потиснатост общо за цялото насажение се 
изчислява като средноаритметична величина от 
определените проценти на потиснатост в 
оценяваните участъци“. 
5. В текста на Методиката, в раздел 
„Нормативни изисквания за извършване на 
оценката“ да се добави текст, който 
регламентира, че резултатите от оценката се 
използват при изготвянето на Приложение № 12 
към чл. 46, ал. 2 от Наредба № 2 от 7 февр. 2013 
г. за условията и реда за залесяване на горски 
територии. 

Приема се 
 
 
Приема се 
 
 
 
 
Приема се 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приема се 

Отразено в Приложение № 4 
 
 
Отразено в Приложение № 43 
 
 
 
Допълнено в текста на Методиката 
„Процентът на степента на потиснатост общо за 
оценявания участък се изчислява 
като средноаритметична величина от определените 
проценти на потиснатост в преброителните 
площадки на оценявания участък.  
За степен на потиснатост общо за цялото насажение 
се посочват минималния и максималния процент на 
потиснатост за оценяваните участъци."  
 
 
Отразено в текста на Методиката 
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СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО 
ДЪРЖАВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

1. Инвентаризация чрез преброителни площадки 
да се извършва само при окомерно преценена 
степен на възобновяване „лошо“ и 
„незадоволително“.  
 
 
 
 
 
 
 
2. Авторите да имат в предвид, че методиката не 

Не се приема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Целта на инвентаризацията е да се установи преди 
всичко качеството на възобновяването – състав на 
подрастта и прозход на фиданките. Това няма как да 
се извърши без оглед на фиданките и преброяване в 
площадки. Основната цел на методиката е 
мониторинг на процесите след извършените 
лесовъдски мероприятия. Аналогията е с 
инвентаризацията на културите, която също има за 
цел на проследи резултатите след възобновяване, 
(изкуствено) на гори. Окомерната оценка се въведе 
само заради видовете, при които е физически 
невъзможно да се извърши оценка чрез преброяване. 
 
В методиката е посочено, над каква площ се 
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обхваща първа лесовъдска намеса при групово-
постепенните сечи, тъй като инвентаризацията 
се извършва само във възобновителни участъци 
над 1 дка. 
 
 
3. Да се автоматизира попълването и направата 
на необходимите изчисления при въвеждане 
данни във формулярите. 
 
 
4. В частта нормативни изисквания за 
извършване на оценката в последния абзац се 
указва, че след извършване на оценката се 
изготвя протокол и данните се съхраняват в 
досието на насаждението и се вписват в 
таксационното описание. Считаме за излишно 
извършването на тези действия с мотив, че 
досиетата на насажденията и без това са 
обременени с огромен брой документи, а 
относно вписването на резултата от оценката в 
таксационното описание – първо липсва място в 
самия формуляр и този запис ще фигурира 
единствено физически в това копие от 
описанието.  
 
5. Предлагаме да се създаде цифрова „книга на 
възобновяването“, в която да се въвеждат 
директно данните от теренните измервания и 
изчисленията да стават автоматизирано. 

Приема се по 
принцип 
 
 
 
 
Приема се по 
принцип 
 
 
 
Не се приема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приема се по 
принцип 
 
 
 

извършва инвентаризация. В съответствие с 
изискването на чл. 44а, ал. 2 от Наредба № 8 за 
сечите в горите, за изготвяне на оценката се 
извършва инвентаризация, като се включват всички 
площи, по-големи от 0,1 ха..  
 
 
При разработването на модули ГС и ГФ към 
system.iag ще се търси решение за включване в тях и 
на оценката на възобновяването с възможност за 
автоматична обработка на данните. 
 

 

В текста на Методиката са цитирани разпоредбите 
на чл. 44а, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 за сечите в 
горите.  
Досието на насаждението следва да съдържа, цялата 
информация, която е свързана с извършваните в него 
действия. Определено протоколът за проследяване 
на възобновителните процеси е по-важен от описа на 
превозните билети. Целта е при запазване на 
границите и обозначенията на подотделите, 
информацията за извършваните лесовъдски, 
таксационни и други действия в рамките на една 
площ да се съхранява като база данни и да служи 
като основа за вземане на решения.  
 
 
 
 
При изготвянето на предложения за изменения на 
Наредба № 8 за сечите в горите ще се предложи 
регламентирането на цифрова „книга на 
възобновяването“. 

3 ЮГОЗАПАДНО 
ДЪРЖАВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

1. Да се дефинира и определи понятието 
„балова оценка“, която се попълва в 
Обобщителния протокол (как се определя и коя 
степен на наличие на подраст на каква балова 
оценка отговаря). 

Приема се по 
принцип 

Използваното понятие е премахнато. В колона 
„степен на възобновяване“ от Приложение № 2 -
Карнет за окомерно наблюдение и Приложение № 3 
- Преброителен карнет от инвентаризацията се 
посочва степента на възобновяване от колона 1 
съответно от таблица 1 или от таблица 3 от 
Методиката.  
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4 ЮГОИЗТОЧНО 
ДЪРЖАВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

1. В Методиката инвентаризацията с 
преброителни площадки изисква залагането им 
през определено фиксирано разстояние, с 
формата на два концентрични кръга. Не става 
ясно, защо в двата кръга се преброяват фиданки 
до и над 130 см, още повече, че след това 
фиданките се отчитат общо? Как е определена 
тази гранична височина от 130 см и какъв е 
нейният смисъл? Преизчисляването към площ 1 
ха на каква база се извършва на база 
резултатите от малкия или от тези на големия 
кръг? В ТП считат, че би следвало да се 
извършва на база площта на големия (25 кв.м) 
кръг, но тогава възниква въпроса защо там не се 
преброяват  фиданките с височина под 130 см? 
 
2. Налага се понятието „издънков подраст“. 
Издънково се стопанисват единствено 
насажденията от група гори „нискостъблени“. 
Да се отчита като „издънков подраст“ 
наличието на издънки в група гори „издънкови 
за превръщане в семенни“ противоречи на 
начина им на стопанисване и целта, която 
следва да се постигне с прилагането на 
лесовъдските системи, а именно превръщането 
им в семенни. Същото важи и за 
високостъблените гори, които следва да се 
стопанисват по начин запазващ семенния им 
произход. В тези гори издънките по-скоро не 
трябва да се възприемат за подлес, а да се 
считат за възобновяване само в насаждения, в 
които са проведени санитарни или 
принудителни сечи. 
 
 
 
 
 

Приема се по 
принцип 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приема се по 
принцип 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиданките до 130 см се преброяват в малкия кръг, а 
тези над 131 см в големия. Причината е да се спести 
броене на малки фиданки върху голямата площ.  
Фиданките с по-малка височина са повече на 
единица площ, поради това малкия кръг r=1.3m, е 
5кв.m, т.е. фиданките се преизчисляват на 1ха  (1бр в 
малкия кръг дава 2000бр на 1 ха). С увеличаване на 
размерите на подраста броят на фиданките на 
единица площ намалява Затова те се броят в големия 
кръг с площ 25 кв.m. (Ако има една фиданка над 131 
см в големия кръг то на 1ха дава 400бр.) Ако се брои 
всичко само в малкия кръг грешката от 
преизчисляване е 5 пъти (2000/400), а ако се брои 
всичко в един голям кръг това ще затрудни излишно 
работата. 
Преизчисляването на броя на фиданките се 
извършва на база площта, върху която са броени. 
 
 
 
Във всички гори, паралелно със семенния се появява 
и подраст формиран от издънки от дънерите на 
отсечените дървета. За съжаление в издънковите 
гори за превръщане, това е подрастът, който 
преобладава и формира състава на бъдещата гора. 
Една от основните цели на тази методика е на най-
ранен етап да се даде оценка, какво се случва в 
насажденията след извеждане на възобновителните 
сечи – кой подраст доминира, необходимо ли е 
осветление за семенния подраст, необходимо ли е да 
се коригира съставът. За успешно постигане на 
целите, поставени пред издънковите дъбови гори – 
превръщане в семенни, е абсолютно необходимо да 
се започне с отгледни мероприятия веднага след 
отваряне на възобновителни пространства и 
методиката има за цел да инициира тези процеси. 
Съвещанието от 2016г за издънковите дъбови гори 
дава насока смесено издънково-семенно и семенно-
издънково стопанисване, предвид което за 
държавните горски предприятия има приети 
регионални указания. 
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3. Прилагането на Методиката е сложна и 
отнема много време, като ангажира поне трима 
лесовъди, които да трасират трансектите, да 
заложат центровете на площадките и самите 
концентрични кръгове. Това прави Методиката 
трудно приложима, особено при 
възобновителните сечи, където в едно 
насаждение може да има няколко десетки 
котела. В площите, освободени след санитарна 
или принудителна сеч, приложението й е по-
лесно, но там е възможно самите площи да са 
по-големи, което затруднява трасирането на 
трансектите. 
4. В преброителния карнет за оценка на 
възобновяването никъде не се посочва площта 
на оценявания участък, а това е необходимо за 
да се определи броят на преброителните 
площадки. 
5. В Методиката се говори за „подходящи 
дървесни видове“ и „стопански значими 
дървесни видове“, не е ясно кои са тези 
дървесни видове. 
6. В резултат от извършеното тестване 
предлагаме: 
6.1. преброителните площадки (ПП) да са с 
квадратна или правоъгълна форма. На ПП може 
да се направят сглобяеми форми, които лесно се 
пренасят. Окръжността не е най-подходящата 
фигура, като за изчертаване на терен при 
наличие на добро възобновяване с подраст с 
голяма височина, така и за направата на 
преносима рамка; 
6.2. ПП да се залагат в представителни места 
във възобновителния участък, на принципа на 
който се залагат реласкопичните площадки по 
метода на Битерлих, като обхващат определен 
процент от общата площ на участъка; 
6.3. в ПП да се извършва цялостно преброяване 

Не се приема 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приема се 
 
 
 
Приема се 
 
 
 
 
 
 
Не се приема 
 
 
 
 
 
 
 
Не се приема 
 
 
 
Не се приема 

 Кръговите пробни площи са с размери, които 
позволяват преброяването да се извърши от един 
човек. Основното при залагане на пробни площи за 
оценка на възобновяване е случайността на местата, 
в които се извършва преброяването и равномерното 
им разпределение по площта. Не е необходимо 
абсолютно точно измерване на разстоянието от 
център до център, важно е да не се подбират 
местата.  
Методиката не предвижда трансектите 
предварително да се очертават и отбелязват на 
терен. 
 
 
 
 
 
Отразено в Приложения № 2 и № 3 
 
 
 
 
Навсякъде в текста на Методиката остава понятието 
„подходящи дървесни видове“. Дадено е опреление 
в “Използвани понятия“ в края на Методиката. 
 
 
 
 
 
Технически е по-лесно с една пръчка със 
съответната дължина да се очертае въображаема 
окръжност, център на която е лицето извършващо 
преброяването. 
 
 
 
 
 
Определянето на ПП при извършването на оценката 
на възобновяването е на случаен принцип, докато по 
метода на Битерлих се избират представителни 
места. 
 
Дадено е обяснение (по-горе в таблицата) защо е 
необходимо преброяването да се извършва в два 



6 
 

на семенните фиданки, което впоследствие да се 
сравнява с таблични данни; 
6.4. В преброителния карнет на оценка на 
възобновяването да се посочва площта на 
оценявания участък; 
6.5. В Методиката да се даде тълкуване на 
термините „подходящи дървесни видове“ и 
„стопански значими дървесни видове“ 

 
 
 
Приема се 
 
 
Приема се 
 
 

кръга за фиданките с различна височина. 
 
 
Отразено в приложения № 2 и № 3 
 
 
Навсякъде в текста на Методиката остава понятието 
„подходящи дървесни видове“. Дадено е опреление 
в “Използвани понятия“ в края на Методиката. 
 

5 СЕВЕРОЗАПАДНО 
ДЪРЖАВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

Нямат предложения   

6 СЕВЕРОИЗТОЧНО 
ДЪРЖАВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

Методиката е много трудоемка, тъй като обемът 
на измерванията е ненужно голям.  
1. Предлагаме броят на преброителните 
площадки да бъде намален и прилагането й да 
бъде задължително за насаждения с лошо и 
незадоволително възобновяване, а за останалите 
препоръчително. 
2. Площта на измерителните площадки да бъде 
с максимална площ до 2 кв. м. 
3.Инвентаризацията на подраста да се отнася 
както за стопански значимите дървесни видове, 
така и за съпътстващи дървесни видове. 
4. На територията на ДГС Добрич се извеждат 
единствено постепенно-котловинни сечи. При 
средна височина на насаждението 20 м е 
невъзможно прилагането на изискването за 
залагане на 4 броя ПП. В котел с такъв 
диаметър могат да бъдат заложени 2 ПП. 
5. В преброителния карнет липсва място за 
описване на площта на оценявания 
възобновителен участък. Необходимо е да се 
уточни къде се вписва преизчисленият брой 

 
 
Не се приема 
 
 
 
 
Не се приема 
 
Приема се 
 
 
 
Приема се по 
принцип 
 
 
 
 
 
Приема се 
 

 
 
Броят на преброителните площадки е в съответствие 
с предварително зададените изисквания за точност и 
достоверност на извадката. 
 
 
Това означава увеличаване на броя на 
измерителните площадки. 
 
На инвентаризация подлежат всички дървесни и 
храстови видове 
 
 
Инвентаризация се извършва в площи над 0.1 ха. 
Върху площ над 1000 м², могат да се заложат 4 ПП 
по 25 м², при разстоянието между тях 16 м. 
В случай, че площта е точно 1000 м² и е невъзможно 
разполагането на 4 броя ПП се допуска да бъдат 
заложени по-малко. Броят на площадките в Табл 2 е 
препоръчителен. 
 
 
Направени са съответните корекции в Приложения 
№ 2 и № 3 
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фиданки на ха; какви данни се отразяват в графа 
„Степен на възобновяване“ – по отделно за 
семенното и за издънковото възобновяване – 
общ брой фиданки на 1 ха или оценката от 
таблица 3; какви данни се попълват в колона 
„произход“; 
6. В обобщителния протокол, не е необходимо 
да се изброяват отново резултати от всички 
възобновителни участъци, тъй като карнетите 
ще са неразделна част от протокола. 
Необходимо е да се посочи обща оценка за 
насаждението и участъците, в които се налагат 
мероприятия, без да се описват още веднъж 
данните от карнета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Не се приема 

 
В колона „произход“ се посочва със семенен или 
издънков произход са фиданките от съответния 
дървесен вид. 
 
 
 
Имено това е целта на обобщителния протокол, 
цялата информация за насаждението по оценявани 
участъци да се съдържа на едно място. Така и за 
контрол ще е по-лесно. Трябва да се има предвид, че 
след създаване на електронен модул за обработка на 
данните, този процес ще става автоматично. 

 


