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ПО ГОРИТЕ
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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Във връзка с разпоредбите на §38 от Закона за горите (об. ДВ.
бр.19 от 8 март 2011 г., в сила от 9 април 2011 г.), до издаване на
наредбата по чл.18, ал. 1 и указания дадени с писмо с изх. №ИАГ
16410/10.05.2011 г. на Изпълнителната агенция по горите, относно
изготвянето и приемането на горскостопанските програми да се спазват
следните :

УКАЗАНИЯ
1. Горскостопанските програми се изработват от физически лица
и търговци, регистрирани за извършване на тази дейност.
2. Собственикът може да възложи изготвянето за своите имоти на
една програма в рамките на една РДГ.
3. Горскостопанската програма има следната структура и
съдържание:
А. Обяснителна записка
Увод

Дава се кратко описание на имота/имотите – собственик, кадастрален
номер, местоположение (землище, местност, РДГ), обща площ и площ
на отделните имоти.
Глава І. Общи положения
• Кратки сведения за гората
• Наличие на ограничени вещни права (сервитути, ползвания,
ипотеки, ако има такива)
• Други особености - ограничения в ползването, задължения за
собственика съгласно изисквания на нормативни документи,
застрашени видове, ерозия, санитарно състояние и др.
Глава ІІ. Основни данни за гората
1. Характеристика на площта
• По функционална принадлежност съгласно чл.5 от Закона за
горите;
• По вид на земите и вид на горите;
2. Характеристика на насажденията
• Основни насоки на стопанисване – стопански класове, групи гори
и др.
• Таксационни данни
Извършва
се
актуализация
на
посочените
данни
от
инвентаризацията в лесоустройствения проект.
В случаите когато има по-вече от едно насаждение се прилагат
таблиците за таксационна характеристика №№ 63, 69, 70, 74 и 75 от
Наредба №6 за устройство на горите и земите от горския фонд и на
ловностопанските райони в Р. България.
Забележка: Когато програмата е за едно насаждение, данните се
посочват в текста, без да се прилагат таблици за таксационна
характеристика.
Глава ІІІ. Стопански мероприятия
• Сечи – вид, фаза и интензивност на сечите
• Вероятен добив на дървесина по видове гори, видове сечи и
категории дървесина
• Възобновяване и залесяване и др. – посочват се данни за вида и
размера на предвидените мероприятия, както и предвидената за
залесяване площ по насока, дървесни видове и необходимия
посадъчен материал

В текста се прави обосновка на проектираните мероприятия.
Към горскостопанската програма се прилагат:
• Скици на имотите
• Таксационни описания с проектираните мероприятия
• Копие от лесоустройствената карта
4. Програмата се подписва от лицето което я изготвя, като се
посочва № на удостоверението за регистрация и дата на изготвяне.
5. Програмата се разглежда и утвърждава от началника на
съответната РДГ след писмено заявление от собственика , към което се
прилагат:
• Проект на програма в два екземпляра
• Документ от РИОСВ в съответствие с разпоредбите на чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие
6. Регионалната дирекция уведомява писмено заявителя за
решението относно представения проект на програма – утвърждава или
не утвърждава с конкретните мотиви.
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