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И Н Ф О Р М А Ц И Я  

 

за стопанисване на горските територии, отдаване и контрол 
 

     Горите са един от най-важният природообразуващ фактор, ресурс на 

стратегически и възобновяеми горски продукти, убежище на уникална 

дива природа и биоразнообразие, поминък за много българи. Те са от 

жизнено важно значение за община Брацигово, особено за район с 

планински и полупланински климатични особености.  

    Община Брацигово е собственик на 1346 хектара горски територии. На 

27.12.2019г. бе утвърден Горскостопански план и план за дейностите по 

опазване от пожари на горските територии и територии в земеделски земи 

– собственост на община Брацигово на площ от 1203,6 ха за период от 

десет години от директора на РДГ – Пазарджик и изработен от фирма 

„Нишава К и Т” ООД – град София.             

    Устойчивото стопанисване на общинските горски територии, 

поддържането и подобряването на състоянието им, опазването и 

увеличаване производството на дървесина, както и управлението на 

общинските  горски територии, организацията, координацията и контрола 

на дейностите е отговорна задача за ръководството на община Брацигово. 

Собствениците на гори и земи от горския фонд са длъжни да  ги 

стопанисват по начин, който не променя тяхното предназначение и да 

изпълняват изискванията на лесоустройствените проекти, планове и 

програми като не влошават състоянието им. Основна цел на община 

Брацигово е стремежът към опазване и увеличаване площите на горските 

територии чрез поддържане и подобряване състоянието на гората. 

Рекапитулация на добитата маса през 2019 година са възобновителните и 

отгледните сечи. Селекционни, санитарни и принудителни сечи не са 

извършвани в общински горски територии за отчетния период. Характерно 

е естественото възобновяване на горки територии, чрез самозалесяване,  

предимно с иглолистни насаждения. Стопанисването на общинските гори 

се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за горите.   

    Годишното ползване на горите, собственост на общината, се 

осъществява по начин и при условията и реда, определени с Решение на 

Общинския съвет, в съответствие със съгласувания Лесоустройствен 

проект, план или програма, което включва: 

 Спомагане за естественото възобновяване на горите и 

земите от общинския горски фонд; 

 Запазване на биоразнообразието;  

 Ефективно ползване на дървесина и недървесни и други 

горски продукти от общинския горски фонд; 

 Управление на горите от общинския горски фонд; 

 Създаване на гори върху земеделски територии;  
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 Опазване и охрана на горите и земите от общинския горски 

фонд. 

    Организацията по управлението на горските територии, подготовката и 

провеждането на процедури по отдаване, ползването на дървесината от 

горите - общинска собственост, маркиране и сортиментиране на 

лесосечния фонд, организация и последващ контрол по изпълнение 

клаузите по договорените дейности се осъществява  от Кмета на общината. 

    Планирането за ползването на дървесина от общинския горски фонд 

включва дейностите по ежегодния подбор на подлежащите на сеч 

насаждения и определяне на обема на годишното ползване като се спазват 

предвидените количества в Горскостопански план. В община Брацигово 

това се извършва  чрез продажба на стояща дървесина на корен в 

съответствие със Закона за горите. През тази година е предвидено и 

количество за продажба на дървесина от временен склад на община 

Брацигово чрез провеждане на търг, с цел подпомагане на местни фирми, 

развиващи се в дейността на дървопреработването. С Решение на 

Общински съвет  - Брацигово е утвърден Годишен план за ползване на 

дървесина в отдели и подотдели -  165 „б” и 165 „д” за настоящата година 

от общинска горска територия, в землището на село Равногор, местност 

„Санджака”. Относно сключени два броя договори през 2019 година за 

продажба на стояща дървесина корен в отдели и подотдели 165 „а” и 175 

„а” работата продължава и към момента, или това е така нареченият 

”преходен период” за приключване, определен с позволителното за сеч. 

Приходите от добив на дървесина постъпват в бюджета на община 

Брацигово. 

       Ръководството на общината стриктно спазва разпоредбите на Наредба 

№ 8 от 5 август 2011 год. за сечите в горите и Наредба № 1 от 30 януари 

2012 година за контрола и опазването на горските територии. Прекратени 

са трудовите взаимоотношения с фирма „Вачков и син” ЕООД в началото 

на настоящата година. Към момента общината разполага с квалифицирани 

кадри в лицето на двама млади и дейни лесовъди, единият от които е 

инж.лесовъд. Работят добре и с професионализъм. Подготвят се навреме 

необходимите документи по управлението на общинските горски 

територии. Поддържа се връзка с РДГ – Пазарджик и се изпълняват 

дадените от тях указания, а исканите отчети и информация се представя 

своевременно. Стриктно се спазват правилата и изискванията за 

извършване на сеч, издават се необходимите документи, удостоверяващи 

произхода на дървесината, която се маркира с контролна горска марка 

преди транспортирането й.        

     Във връзка с чл.124 и чл. 125, ал. 1 от ЗГ, Кметът на община Брацигово 

е издал Заповед с № РД – 77/05.02.2020 година, с която е забранена пашата 

на селскостопански животни в горски територии. 
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    Въз основа на чл.141 от Закона за горите е изработен годишен план с 

противопожарни мероприятия за защита на общинските горски територии 

от пожари, съгласуван с РС ПБЗН и утвърден от директора на РДГ - 

Пазарджик. Има създадено и действащо  доброволно формирование от 8 

човека за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и 

извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. През 

изминалата година не отчитаме пожари и запалвания в общинската гора. 

       Защитата на горските територии обхваща мерките за превенция и 

борба с болести, вредители и други абиотични въздействия. Като цяло 

санитарното състояние на гората ни е добро.  

       Контролът по възпроизводството, ползването и опазването на горите 

от общинския горски фонд се осъществява от Изпълнителната агенция по 

горите, от нейните структури и специализирани териториални звена. 

Лицата, упражняващи лесовъдска практика в община Брацигово са спазили 

разпоредбите на чл.234 от ЗГ. Съгласно чл.274 от ЗГ за изминалата година 

няма съставени актове за нарушения по ЗГ и издадени наказателни 

постановления от Кмета на община Брацигово.  

       

 

 
Изготвил: Ангелина Калинова 
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