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Относно: интензивността на сечта при провеждане на сечи в горите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОНЕВ,
Във връзка с постъпилото в Изпълнителна агенция по горите Ваше писмо (вх. № ИАГ26678/12.08.2016 г.), в което сте поставили въпроси за определяне интензивността на сечта при
провеждане на сечи в горите, Ви даваме следните разяснения:
1. Тъй като съгласно чл. 52, ал. 2 и 3 от Наредба № 8 за сечи в горите, за изграждане на
обекти по чл. 153, ал. 1, т. 1 от Закона за горите не се изисква горскостопански план или
програма, планирания обем на ползване от отгледни, възобновителни, санитарни и
принудителни сечи в горскостопанските планове и програми не включва обема на
дървесината, която се добива за направа на нови извозни пътища, технологични просеки и
трасета на въжени линии, попадащи в подотдела, където се провежда сечта.
2. Съгласно чл. 153, ал. 1 от Закона за горите, чл. 36, ал. 1, т. 3, чл. 52, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2
и 3 от Наредба № 8 за сечите в горите, техническа сеч за изграждане и поддържане на

временни горски пътища и временни въжени линии се провежда след издаване на
позволително за сеч въз основа на:
- одобрен карнет-опис, удостоверяващ, че насаждението е маркирано за предвидената сеч,
спазени са изискванията на чл. 50 от Наредба № 8 за сечите в горите и границите на имота с
други собственици са трайно обозначени на терена;
- одобрен технологичен план за добив на дървесина;
- копие от документ, удостоверяващ, че са изпълнени изискванията на чл. 181 от Закона за
горите - за горите, общинска собственост.
Условията и реда за изграждане на обектите по чл. 153, ал. 1, т. 1 от Закона за горите,
следва да са съобразени с Наредба № 5 от 2014 г. за строителството в горските територии без
промяна на предназначението им, както и с функционалната им принадлежност и др.
ограничения, въведени за съответната горска територия.
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