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СВОЕВРЕМЕННО ПРОВЕЖДАНЕ

проект на 
НАРЕДБА ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ

�Чл. 6. 

(4) .....При провеждане на отгледните сечи не се допуска 

еднократно отсичане на повече от 30 % от запаса на 

насаждението с изключение на случаите, когато се 

прилагат схематични методи на отгледната сеч.

Прореждания
Прочистки Пробирки

Осветления



ПОСТОЯННО ПОКРИТИЕ С ДЪРВЕСНА
РАСТИТЕЛНОСТ

проект на 
НАРЕДБА ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ

�Чл. 21-33. 

При провеждане на възобновителните сечи не се допуска 

еднократно отсичане на повече от 20-30 % от запаса на 

насаждението.

Възобновителни сечи



НАМАЛЕНИ РИСКОВЕТЕ ОТ ПРОМЯНА 
В ЕКОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ

проект на 
НАРЕДБА ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ

�Чл. 32

Отпада възможността да се провеждат сечи за издънково 

възобновяване, с изключение на акацията, келяв габър и върби. 

�Чл.34.

Провеждането на санитарни сечи ще се извършва само след 

съгласуване от контролен орган

�Чл. 39

Отпада възможността да се извършва трансформиране на 

насажденията чрез средностъблено стопанисване, в т. ч. чрез 

издънково възобновяване



УСТОЙЧИВО ПОДДЪРЖАНЕ РАЗЛИЧНИ 
ФУНКЦИИ НА ГОРИТЕ 

проект на 
НАРЕДБА ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ

�Глава VI

Специфични изисквания за защитните гори

�Протоколно решение от заседание на МС №6/11.02.2015 г. за увеличаване 

площта на защитните гори



Заповед № РД 49-46/09.02.2015 г. на министъра на ЗХ 
относно въвеждане на горна граница за интензивността 
на възобновителните и отгледни сечи

� Сечи с нормална интензивност

� Забрана за достъп до горските пътища 

при влажни почви

� Забрана за работа с горска 

техника

Заповед № РД 49-378/05.11.2014 г. на 
министъра на ЗХ относно забрана на 
оголването на горските терени

� Намаляване площта на окончателни

фази до 2 ха 

� И оставяне на отделни жизнени 

дървета



проект на 
НАРЕДБА ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

И ПЛАНИРАНЕ
Глава шеста

Приложение 13 към чл. 57

... дефиниране на режими, норми и ограничения при 

управлението на определените функционални зони...

...включване в процеса на планиране на заинтересованите 

лица...

...стопански дейности, за които се дължи плащане за 

обществени екосистемни ползи...

ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН ПЛАН –
УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ 
НА ВСИЧКИ ОТ РЕГИОНИТЕ



проект на 
НАРЕДБА ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

И ПЛАНИРАНЕ
В чл. 75, ал.  2 , чл. 76 ал.1

...Основни елементи на организация и стопанисване на 

горските територии са целите на стопанството по 

категории гори, вид на горите,...

чл. 83, ал.  1 

... Общият размер на ползването се определя като сбор 

от нормите на ползванията, определени по вид и обем за 

съответните видове гори...

ОЦЕНКА НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СЕЧИТЕ 
ВЪРХУ БПС



провеждане
НА НАЦИОНАЛНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

чл. 17 от ЗГ

...национална инвентаризация е източник на обективна, 

безпристрастна, статистически достоверна

информация за състоянието и възможностите на 

ресурсите в горите, използван за стратегическо 

планиране, управление и контрол ...

хармонизирани подходи и формати за данните

Документи които ни задължават

...Протокола от Киото, Директива 2007/2 на Европейския парламент за

изграждане на инфраструктура за пространствена информация на 

Европейската общност (Directive INSPIRE), Европейския горски план 

за действие (EU Forest Action Plan, 2006), както и "Стратегически план 

за развитие на горския сектор в Република България" (2014-2023)източник на ...



Какво очакваме с новите 
промени?

�Смяната на старо с ново поколение гора да 
става с минимална промяна в екологичната 
среда
�Подобряване на защитните и специалните 
функции на горите
�Увеличение дела на разновъзрастните гори и 
техния запас на дървесина
�По пълноценно осъществяване на
естествено семенно възобновяване
�Намаляване на рисковете от ерозия и др.


