ИНФОРМАЦИЯ
за
стопанисване на горските територии, отдаване и
контрол
Стопанисването на общински горски територии се осъществява в съответствие с
разпоредбите на Закон за горите. Планирането за ползване 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. Същият е утвърден от директора на
Регионална дирекция по горите град Пазарджик, съгласно Заповед № РД05192/27.12.2019г. Община Брацигово ежегодно извършва гореописаното чрез продажба
на дървесина в съответствие със Закона за горите и Наредба за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.
Устойчивото стопанисване на общинските горски територии, поддържането и
подобряването на състоянието им, опазването и управлението, организацията,
координацията и контролът на дейностите е отговорна задача за ръководството на
общината.
Община Брацигово е собственик на 1346 хектара горски територии, от които 1203,6
ха са включени в Горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на
горските територии и територии в земеделски земи – собственост на община
Брацигово. Основна цел на община Брацигово е стремежът към опазване и увеличаване
площите на горските територии чрез поддържане и подобряване състоянието на гората.
През настоящата година се предвижда изграждането на лесокултурни прегради с обща
дължина 4.36 км. в два отдела от общинска горска територия, заложени в изпълнение
на Горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари в общински
горски територии. Изграждането им цели опазване на общинска горска територия от
евентуално възникване на пожари.
През 2021г. сечи в общински горски територии не са извършвани, предвид
провеждането на съдебни процедури и невъзможността за провеждане на търгове за
продажба на дървесина. Характерно за горските територии е самозалесяването, което е
естествен процес по възобновяване на горските площи. Запазването на
биоразнообразието, ефективното ползване на дървесина и недървесни горски продукти,
създаване на гори върху земеделски територии, наред с опазването на общинския
горски фонд са от важно значение за община Брацигово. Годишното ползване на
горите, собственост на общината, се осъществява по начин и при условия и ред,
определяни с Решение на Общински съвет град Брацигово и в съответствие с
утвърдения Горскостопански план.
Организацията по управлението на горските територии, подготовката и
провеждането на процедури по отдаване, ползването на дървесина от горите общинска собственост, маркиране и сортиментиране на лесосечния фонд, организация
и последващ контрол по изпълнение клаузите предвид договорени дейности се
осъществява от Кмета на община Брацигово или упълномощено от него лице.
Към настоящия момент общината има сключени договорни правоотношения с
лесовъд и инженер лесовъд, които са задължени да спазват разпоредбите на Закона за
горите, 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. Същите спазват
правилата и изискванията при извършване на сеч, издават се необходимите документи,

удостоверяващи произхода на дървесината, която се маркира с контролна горска марка,
а транспортирането й се осъществява само с издаден превозен билет от лицензирания
лесовъд. Издаваните превозни билети се отразяват автоматично в системата на
Изпълнителна агенция по горите и подлежат по всяко време на проверка от тяхна
страна. Не се допуска издаването на превозен билет, извън определения в технологичен
план временен склад, а при констатиране на такова нарушение, съответният лесовъд
носи своята отговорност.
Лицата, упражняващи лесовъдска практика в община Брацигово са спазили
разпоредбите на чл. 234 от Закона за горите. Съгласно чл. 274 от Закона за горите за
изминалата година няма съставени актове за установени нарушения по Закона за горите
и издадени наказателни постановления от Кмета на община Брацигово. Стриктно се
изпълняват дадените указания от Регионална дирекция по горите град Пазарджик, а
исканите отчети и информация се представят в срок. Контрол по изпълнението на
дейностите в общинските горски територии се осъществява от Регионална дирекция по
горите град Пазарджик. Във връзка с чл.124 и чл. 125, ал. 1 от Закона за горите, кметът
на община Брацигово е издал Заповед с № РД – 68/01.02.2022г., с която се забранява
пашата на селскостопански животни в горски територии. Предвид разпоредбата 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, а съгласно чл. 142 от същия закон има създадено и
действащо доброволно формирование от 8 човека за предотвратяване или овладяване
на възникнали пожари. През изминалата година не са отчетени пожари 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
е добро. 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.
Изпълнителна агенция по горите и нейните структури осъществяват контрол по
прилагането на Закона на горите по отношение на всички дейности в горските
територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на
дървесина и недървесни горски продукти.
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