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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – ВАРНА 
9000 Варна, ул. „Радко Димитриев” № 10,  тел. 69 29 30, факс 69 29 29, e-mail: rugvarna@iag.bg 

                               
 
 

X
Рег.номер
гр. Варна

 
 
ДО  
ИНЖ. КАЛИНКА ТОДОРОВА  
ДИРЕКТОР НА ТП „ДЛС БАЛЧИК“ 
                                                     

 
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА, 
 
Приложено, изпращам Ви предписание на основание чл. 106, чл. 131, ал. 2 от 

Закона за горите за провеждане на санитарна сеч в териториалния обхват на дейност на 
ТП „ДЛС Балчик”, за сведение и изпълнение. 

 
Приложение: съгласно текста 
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        Образец по чл. 34, ал.2 и чл. 35, ал.2 от Наредба 8 за сечите в горите 

И З П Ъ Л Н И Т Е Л Н А   А Г Е Н Ц И Я   П О   Г О Р И Т Е 

Р Е Г И О Н А Л Н А  Д И Р Е К Ц И Я  П О  Г О Р И Т Е  Г Р . В А Р Н А  
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ПРЕДПИСАНИЕ 
На основание на  чл. 106 / чл. 131 ал. 2 от Закона за горите 

за провеждане на санитарна сеч  
през 2021 год.  

 
в гори, собственост на: ………………………………………………..……………………../изписва се името на собственика – за гори собственост на физически лица/ 

в гори, които са предоставени за управление от: ………..изписва се името на ДГС/ДЛС/УОГС/община, юридическо лице на които са предоставени за управление/ 
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По инвентаризация към 
лесоустройствен проект,  
горскостопански план, 

програма  2016 год. 

Ползване на дървесина  

С
ъс

та
в 

Запас куб. 
м. стояща 

маса с 
клони 

на цялата  
площ 

          

За
се

гн
ат

а 
 

пл
ощ

 в
 х

а Запас куб. м. 
стояща маса с 

клони 
на засегнатата 

площ  

Причина за 
съхнене/ 
повреда 

Вид сеч 
санитарна/ 

принудителна П
ро

це
нт

  
на

 п
ол

зв
ан

е 

Ст. 
маса  

с клони 
м3 

Срок за 
провеждане 

на сечта 
до 

Забележка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

20 з2  Стаевци 1,6 чб6 380 1,6 380 гъбни болести санитарна 100 380 02.06.2021 г.  

    0,8 мжд3 20         

    0,2 мврб1 15         

     джн, кпр          

    2,6  415 1,6 380    380    



23 щ1  Шабла 2,7 мжд7 60         

    1,2 чб3 250 1,2 250 гъбни болести санитарна 100 250 02.06.2021 г.  

     мврб, кпр          

     срлп, джн          

    3,9  310 1,2 250    250   

20 ю1  Шабла 1,4 чб10 290 1.2 250 гъбни болести санитарна 100 250 02.06.2021 г.  

               

    1,4  290 1.2 250    250   

34 г  Свети Никола 3,6 чб8 840 3,6 840 гъбни болести санитарна 100 840 02.06.2021 г.  

    0,9 мврб2 20         

     мжд, мхл          

     кпр, срлп, лк          

    4,5  860 3,6 840    840   

34 е  Свети Никола 1,8 чб9 320 1,8 320 гъбни болести санитарна 100 320 02.06.2021 г.  

    0,2 кпр1 10         

     мврб, дршк          

     срлп, цр          

     лк, мхл          

    2,0  330 1,8 320    320   

34 з  Свети Никола 0,5 чб7 110 0,5 110 гъбни болести санитарна 100 110 02.06.2021 г.  

    0,1 дршк1          

    0,1 срлп1 5         

    0,1 лк1          

     мврб,цр          

    0,8  115 0,5 110    110   

34 и  Свети Никола 2,3 чб6 390 2,3 390 гъбни болести санитарна 100 390 02.06.2021 г.  

    0,7 мврб2 20         

    0,7 мжд2 15         

     лдб, пбрс          

    3,7  425 2,3 390    390   

34 с  Свети Никола 1,8 чб5 320 1,8 320 гъбни болести санитарна 100 320 02.06.2021 г.  

    1,1 мврб3 35         

    0,7 мжд2 15         

     чб, лдб, пбрс          

    3,6  370 1,8 320    320   
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Забележка:  
На 18.02.2021 г. е извършена проверка на терен от служители на ЛЗС Варна, РДГ Варна, ТП ДЛС Балчик. Съставен е протокол, който е 

неразделна част от предписанието.  
Необходимо е да се спазват следните изисквания: 
- Иглолистните материали, добити през периода от 1 април до 30 септември се обелват, ако престояват в сечището или на временен склад 

повече от 30 дни след отсичането им. Добитите материали извън този период се обелват до 20 април или се извозват от гората.  
- Не се допуска изоставянето в сечищата или на временен склад за повече от 1 месец след отсичането на иглолистни дървени материали. 
- При провеждане на сеч в иглолистни увредени гори през периода 1 април - 30 септември се предприемат мерки за отстраняване на 

отпада и вършината в срок един месец след отсичането им - чрез унищожаване на вършината - контролирано изгаряне, ако площите са 
предвидени за залесяване и са спазени изискванията за провеждане на огневи работи, преработка в технологични трески и др. продукти; 
изнасяне извън горите на разстояние не по - малко от 2 км и др. 

- Начинът на почистване на сечищата и отстраняването на отпада и вършината в засегнатите от съхнене гори следва да се конкретизира в 
позволителното за сеч.  

- След провеждане на санитарната сеч с интензивност 100 % да се спази разпоредбата на чл. 97 от Закона за горите в подотдели 20 „з2“;  
23 „щ1“,„ю1“; 34 „г“, „е“,  „з“, „и“, „с“. 

 
 

                   
 
Изготвил: инж. Петя Белева - гл. експерт                                              Издал предписанието:
                                                                
 
 
               
 

Указания за съставяне на предписание: 
1. Предписанието се издава по инициатива на контролния орган (РДГ или ЛЗС) или след постъпване на сведение за необходимостта от издаването му.   
2. Предписанието се съставя отделно за всеки вид собственост и/или собственик в 2 екземпляра. 
3. Когато в състава на насаждението участват повече от един дървесен вид, разпределението на площта, запасът и размерът на ползването по обем се 

посочват за всеки дървесен вид на отделен ред. 
4. Колони № 3 и № 4 не се попълват за държавните гори и общинските гори. 
5. Копия на предписанията, издадени от директора на ЛЗС се изпращат за сведение в съответната РДГ. 
6. В случаите, в които се издава предписание без да има съставен сигнален лист, лицето на което е дадено предписанието осигурява издаването на 

сигнален лист. 
 


