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План и указания за стопанисване и разумно ползване 

на горите и земите на територията на община 

Ботевград 

Общата площ на горските територии на община Ботевград е 26 692.0 

ха. В тази площ влизат 20 446.9 ха към ТП ДГС Ботевград, 6 110.4 ха към ТП 

ДЛС Витиня и 134.7 ха поддържан резерват „Училищна гора“, който по Закона 

за защитените територии се стопанисва от  Министерството на околната среда 

и водите (МОСВ). Лесистостта (отношението на площта на горските територии 

към общата площ)   на общината е 51.4 %, което е сравнително висок процент 

(38.4 % средно за страната) и е добра предпоставка за участие по т.н. „горски 

мерки“ в Програмата за развитие на селските райони. 

Разпределение на горските територии на община Ботевград по 
видове собственост: 

Собственост в горските територии на община Ботевград 

Държавна 

собственост 

Общинска 

собственост 

Собственост 
на     

физически 
лица 

Собственост 
на     

юридически 
лица 

Собственост 
на     

религиозни 
общности 

Общо 

х   е   к   т   а   р  и 
21032,6 1646,2 3759,3 215,6 38,3 26692,0 

п  р  о  ц  е  н  т  и 
78,8 6,0 14,1 1,0 0.1 100.0 

Най-голяма е площта на държавните гори – 21 032.6 ха /78.8%/. Те се 
стопанисват от ТП ДГС Ботевград и ТП ДЛС Витиня, териториални поделения 
на Северозападно държавно предприятие (СЗДП) гр. Враца,  които извършват 
всички дейности, предвидени в горскостопанските планове. 

Горите собственост на физически лица /частните гори/ са 3759.3 ха 
/14.1%/. В тях собствениците или упълномощени от тях лица извършват само 
дърводобив. Дейности като залесяване и защита на горите, за които трябва да 
се изразходват средства, в частните гори досега не са правени. 

Горите, собственост на община Ботевград са 1646.2 ха /6%/. От 
общинските гори 626.9 ха, или 38.1% са горски територии и 1019.3 ха /61.9%/ са 
земеделски територии, придобили характеристика на гора. Това са бивши 
земеделски земи, непотърсени от собствениците си, които след изтичане на 10 
- годишен срок от влизане в сила на плана за земеразделяне стават общинска 
собственост. Същевременно, след като не са извършвани земеделски 
дейности, тези площи са се самозалесили  и са придобили характеристиките на 
гора.  

За горите, собственост на община Ботевград има изготвен 
горскостопански план /през 2018 г./, който е в процес на приемане и 
утвърждаване. Дейности в общинските гори не се извършват. След приемане 
на горскостопанския план би могло да се организира дърводобивна дейност, но 
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поради малкото предвидено ползване /около 1500 куб.м. годишно/, това може 
да бъде само за задоволяване на част от местното население с дърва за огрев. 

Горските територии са в обсега на дейност и контрол на Регионална 

дирекция по горите (РДГ) - гр. София.   

 Горите в Република България се стопанисват и ползват по Закона за 

горите, приет от Народното събрание през 2011 г.,  изменян и допълван във 

времето.  

 Целите на закона са:  

1. опазване и увеличаване площта на горите;  

2. поддържане и подобряване състоянието на горите;  

3. гарантиране и поддържане на екосистемните, социалните и 

икономическите функции на горските територии;  

4. гарантиране и увеличаване производството на дървесина и 

недървесни горски продукти чрез природосъобразно стопанисване на горските 

територии;  

5. поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие и 

подобряване състоянието на популациите на видовете от дивата флора, фауна 

и микота;  

6. осигуряване на възможности за отдих на населението и подобряване 

на условията за рекреация;  

7. постигане на баланс между интересите на обществото и 

собствениците на горски територии;  

8. подпомагане и насърчаване на собствениците на поземлени имоти в 

горски територии;  

9. изпълнение на международни и европейски ангажименти за 

съхранение на горските местообитания.  

Гора по смисъла на този закон са:  

1. земи, заети от горскодървесна растителност с площ не по-малка от 

един декар, височина на дървостоя в зряла възраст не по-малко от 5 м, 

широчина на насаждението, измерена между стъблата на крайните дървета, не 

по-малко от 10 м, и проекция на короните не по-малка от 10 на сто от площта на 

насаждението;  

2. площи, които са в процес на възобновяване и все още не са 

достигнали, но се очаква да достигнат минимална проекция на короните 10 на 

сто и височина на дърветата 5 м;  
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3. площи, които в резултат на антропогенна дейност или естествени 

причини са временно обезлесени, но подлежат на възобновяване;  

4. защитни горски пояси, както и ивици от дървета с площ, по-голяма от 

един декар, и широчина над 10 м;  

5. насаждения в системи и съоръжения за предпазване от вредното 

въздействие на водите;  

6. клекови формации;  

7. съобщества от дървесни или храстови видове, разположени край 

водни обекти.  

Разпоредбите на този закон не се прилагат за:  

1. паркове и градини в урбанизирани територии;  

2. горите и земите в националните паркове и в резерватите;  

3. дървета от горскодървесни видове в земеделски територии, когато не 

притежават характеристиките на гора по ал. 1;  

4. площите, заети с горскодървесна растителност в обхвата на 

републиканските, местните и железните пътища. 

Горските територии изпълняват следните основни функции:  

1. защита на почвите, водните ресурси и чистотата на въздуха;  

2. поддържане на биологичното разнообразие на горските екосистеми;  

3. осигуряване на социални, образователни, научни, ландшафтни и 

рекреационни ползи за обществото;  

4. защита на природното и културното наследство;  

5. производство на дървесни и недървесни горски продукти;  

6. регулиране на климата и усвояване на въглерода.  

 Горските територии в съответствие с преобладаващите им функции се 

делят на три категории:  

1. защитни;  

2. специални;  

3. стопански.  

Защитни са горските територии за защита на почвите, водите, 

урбанизираните територии, сградите и обектите на техническата 
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инфраструктура; горната граница на гората; защитните пояси, както и горите, 

създадени по технически проекти за борба с ерозията.  

 Специални са горските територии:  

1. включени в границите на защитените територии по смисъла на 

Закона за защитените територии и защитените зони, обявени по реда на Закона 

за биологичното разнообразие, както и такива, върху които по реда на други 

закони са определени и въведени особени статути и режими;  

2. за семепроизводствени насаждения и градини; горски разсадници; 

опитни и географски култури от горски дървесни и храстови видове; 

дендрариуми; научноизследователски и учебно-опитни гори; токовища; до 200 

м около туристическите хижи и обекти с религиозно значение; бази за 

интензивно стопанисване на дивеча;  

3. с рекреационно значение, за поддържане на ландшафта и с висока 

консервационна стойност.  

 Стопански са горските територии, които не са обхванати в горните две 

категории и чието стопанисване е насочено към устойчиво производство на 

дървесина и недървесни горски продукти, както и предоставяне на услуги.  

 

Разпределение на горските територии на община Ботевград по категории 
гори и функции на горите: 

  

Горски територии по категории и функции 
Площ /ха/ 

защита на водите 4321,5 

защита на почвите 99,5 

защита на урбанизирани територии 0 

защита на сгради и инфраструктура 157,7 

защита на горна граница гора 155,9 

защитни горски пояси 0 

Технически проект за борба с ерозията 918,4 

Общо Защитни функции 5653,0 

защитени зони Натура 2000 4997,6 

природни забележителности 96,5 

защитени местности 202,4 

природни паркове 0 

други с особен режим 0 

резервати 134,7 

Общо Специални по т.1 5431,2 

семепроизводствени насаждения и градини 88,9 

горски разсадници 0 
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Горските територии в община Ботевград със защитни и специални 

функции са 12 846.2 ха /48.1 %/, а със стопански функции – 13 845.8 ха или 

51.9 % от общата горска площ. Процента на горите със защитни и специални 

функции е доста по-висок от средния за страната – 48% към 38% и засега не 

е необходимо прекатегоризиране или обособяване на гори с нов вид 

предназначение на територията на общината. Всички планирани по 

горскостопански план лесовъдски мероприятия са съобразени с предмета и 

целите на съответната защитена територия. 

 

ОБЗОР НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СЪС ЗАЩИТНИ И СПЕЦИАЛНИ 

ФУНКЦИИ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД: 

1. Горски територии за защита на водите - част от тези  горски 

територии  са приведени в съответствие с Наредба № 3 от 16.10 2000 г. на 

МОСВ, МЗГ и МРРБ, за условията и реда на проучване, планиране, 

утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около 

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 

около водоизточниците на минерални води използвани за лечебни, 

профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр.80 от 27.10.2000 г.). Тези 

вододайни зони обхващат територии около сравнително голям брой 

водоизточници, разпръснати в района на общината. Обособени са с цел 

снабдяване на населените места с вода за питейно-битови нужди. 

На територията на община Ботевград са обявени следните санитарно 

охранителни зони (СОЗ) и вододайни зони (ВЗ), с обща площ от 4321,5 ха: 

 

опитни и географски култури 8,4 

дендрариуми 0 

учебно-опитни гори 0 

токовища 0 

200м около хижи и манастири 0 

БИСД 81,9 

Общо Специални по т.2 179,2 

курортни гори 1029,8 

зелени зони 0 

извън селищни паркове 553,0 

други рекреационни 0 

с висока консервационна стойност 0 

Общо Специални по т.3 1582,8 

Общо Специални функции по т.1+т.2+т.3 7193,2 

Общо Защитни и Специални функции 12846,2 

Стопански функции 13845,8 

Всичко 26692,0 



 

6  

Вододайна зона, обособена с Протокол от 10.04.1983 год. и 

съгласувателно писмо №36-14-566/31.05.1984 год. на МГГП, Протокол от 

27.10.1992 год., издаден на основание чл.26 от Наредба №2 от 01.08.1982 год. 

за санитарно-охранителните зони на община Ботевград.  

Санитарно-охранителна зона “Рогачевица”, обявена със заповед №  

СОЗ-50 от  22.03.2005 год. и заповед №СОЗ-51 от 22.03.2005 г. на Басейнова 

дирекция      гр. Плевен. 

Целта на стопанисването на горите и земите от горските територии за 

защита на водите е запазване и увеличаване на водоохранните им функции. 

Насажденията трябва да се стопанисват, съгласно Закона за горите 

(2011 год.) и Наредба № 8 за сечите в горите (2011 год.). В зависимост от 

състоянието на насажденията и биологичните особености на дървесните 

видове, възобновяването се осъществява при удължен възобновителен 

период, като се намалява интензивността на сечта и се извежда 

възобновителна сеч на малки площи. 

Естественото възобновяване е възприето като основен метод в зрелите 

насаждения в горските територии за защита на водите. 

Санитарните мероприятия в горските територии за защита на водите са 

определени съгласно изискванията на Наредба № 2 от 01.08.1989 г. (ДВ, бр. 

68/1989 г.) и Наредба № 3 от 16.10.2000 г. на МОСВ, МЗ, МРРБ, за условията и 

реда на проучване, планиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-

охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр. 88/27.10.2000 г.). 

Съгласно тези наредби санитарно-охранителните зони се определят в три 

пояса: 

Пояс “I” - за строга охрана на водата и водовземните съоръжения - 

обхваща водовземните съоръжения; водоснабдителните съоръжения със 

свободно водно ниво; пречиствателните, помпените, хлораторните, 

озонаторните и флуараторните станции, както и акваторията и територията 

непосредствено около тях. 

Пояс “II” - за охрана на водата от замърсяване с биологични, бързо 

разпадащи се, лесноразградими и силно сорбируеми вещества, както и от 

дейности, водещи до намаляване дебита на водоизточника. Пояс “II” обхваща 

територията и акваторията непосредствено около пояс “I”. 

Площите от пояс “I” се стопанисват от експлоатиращата вододайната 

зона организация. Забранени са всички дейности, които не са свързани с 

експлоатацията на обекта или с изпълнението на противоерозионни, 

залесителни и други горскостопански мероприятия, които създават опасност за 
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устойчивостта на водоснабдителните съоръжения или за влошаване 

качеството на водата. 

С цел възстановяване и поддържане на насажденията, в пояс “I” се 

допускат санитарна, изборна и отгледна сеч, както и залесяване на 

малоценните насаждения. 

Горските площи от пояс “II” се стопанисват, опазват и охраняват от 

горското стопанство, съгласно горскостопанския план. 

Забраните и ограниченията в санитарно-охранителните зони на пояс “II” 

от вододайните зони са дадени подробно в Приложение No 1 на цитираните 

наредби. По отношение на горскостопанската дейност по-важните от тях са - 

забрана и ограничение за използване на торове и химически вещества за 

растителна защита, за изграждане на компостни площадки и сметища; местата 

за почивка на хората и работния добитък да са извън зоната; да не се събират 

отпадъците от сечта в доловете, а на подходящи за целта места; доловете да 

се почистват своевременно от паднали в тях дървета; да не се складират 

торове и пестициди; да не се изграждат лични животновъдни стопанства; да не 

се използват самолети за разпръскване на пестициди и др. 

Общинските съвети и други заинтересовани ведомства се задължават 

да поставят необходимите знаци, огради и охрана, съгласно утвърден план за 

вододайните зони. 

Защитната и водоохранна роля на гората ще бъде цялостно и най-

добре изпълнена, ако залесената площ е покрита с най-подходящата за целта 

растителност с нормален растеж и добро санитарно състояние. Това ще се 

постигне, ако голите дървопроизводителни площи се залесят, изредените 

насаждения се попълнят и възобновителните и отгледни сечи се извеждат на 

високо техническо ниво. Всички мероприятия е необходимо да са съобразени с 

изискванията на тези категории гори. 

При спазване на тези изисквания се очаква да се подобрят 

водоохранните и защитни функции на гората, да се подобри санитарното 

състояние на насажденията, което да стабилизира и количеството на черпената 

от вододайните зони вода; 

2. Горски територии за защита на почвите – това са 

нелесопригодни горски площи, обрасли с дървесна и храстова растителност, 

гори на скални и урвести терени и ерозирани земи с обща площ  99.5 ха;   

3. Горски територии за защита на сгради и инфраструктура – 

това са  защитна ивица (100 м)  на  АМ“Хемус“, защитна ивица ( 50 м) на  

първокласен  път  Ботевград  -  Мездра и  защитна ивица (100 м.)  от двете 

страни на Газопровод  с обща площ 157.7 ха. Защитната ивица на 

първокласния път Ботевград – Мездра ще се промени при строителството на 

новия четирилентов път; 
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4. Горна граница на гората  - 50 или 100 метрова ивица от най-

горната част на гората под високопланинските пасища с обща площ 155.9 ха; 

5. Борба с ерозията – това са горски култури от акация, черен и бял 

бор, изкуствено създадени по технически проект за борба с ерозията. Общата 

им площ е 918.4 ха; 

6. Защитени зони по директива „НАТУРА 2000“ 

 Защитена зона “Бебреш” за местообитанията BG0000374 - за 

опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива 

за Местообитанията) - обявена по Директива 92/43/ЕЕС, съгласно чл. 8, ал. 1, т. 

2 от Закона за биологичното разнообразие с РМС 122 от 02.03.2007 г. с площ на 

територията на община Ботевград 3273.9 ха. 

Разположена е в следните  землища на община Ботевград: 

 
Землище с. Боженица 

 
- 1697,0 ха 

Землище с. Липница - 497,3 ха 
Землище с. Новачене - 285,3 ха 
Землище с. Рашково - 0,1 ха 
Землище с. Скравена - 757,1 ха 
Землище с. Трудовец - 37,1 ха 

Всичко община Ботевград - 3273,9 ха 

 

 Защитена зона “Искърски пролом - Ржана” за местообитанията 

BG0001042 - за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна (Директива за Местообитанията) - обявена по Директива 92/43/ЕЕС, 

съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие с РМС 122 от 

02.03.2007 г. с площ 1053.0 ха. 

Разположена е в следните  землища на община Ботевград: 

Землище с. Гурково     276,3 ха 

Землище с. Краево  110,6 ха 
Землище с. Литаково  612,5 ха 
Землище с. Радотина - 51,5 ха 
Землище с. Рашково - 2,1 ха 

Всичко община Ботевград - 1053,0 ха 

 

 Защитена зона “Етрополе -  Байлово”  за местообитанията 

BG0001043 - за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 

фауна (Директива за Местообитанията), обявена по Директива 92/43/ЕЕС, 

съгласно чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закона за биологичното разнообразие с РМС 661 от 

16.10.2007 г. с площ 670.6 ха. 

 

Разположена е в следните  землища на община Ботевград: 

 

Землище гр. Ботевград - 282,7 ха 

Землище с. Врачеш - 387,9 ха 

 
Всичко община Ботевград - 670,6 ха 
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Предвидените в горскостопанския план на ТП ДГС Ботевград 

мероприятия са съобразени както с писмо № 33-05-08/18.04.2008 г. на ИАГ 

относно: Оценка за съвместимост на горскостопанските планове (ГСП) с 

предмета и целите на защитените зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за 

биологичното разнообразие (защитени зони по Натура 2000), така и със 

“Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове 

местообитания от Приложение № 1 от Закона за биологичното разнообразие, 

утвърдена на основание чл.4, ал.1, т.2 от Наредба No 8 от 05.05.2011 г. за 

сечите в горите от Изпълнителният Директор на Изпълнителната Агенция по 

горите и с Постановление № 93 от 10.05.2012 г. за изменение и допълнение на 

Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на 

планове и програми, приета с Постановление № 139 на МС от 2004 г. Тези 

нормативни документи ще бъдат цитирани по долу в текста като “Режими за 

устойчиво управление на горите в Натура 2000”. 

Защитените територии, обявени по реда на Закона за биологичното 

разнообразие,попадащи на територията на община Ботевград са 

категоризирани като “гори в защитени територии”, съгласно чл. 5, ал. 3 от 

Закона за горите . 

В границите на защитените зони са включени всички горски 

територии, независимо от вида на собствеността. 

Планирането на лесовъдските мероприятия е съобразено както с 

предмета и целите на защитената зона и ограничителните режими на 

защитените зони по Закона за биологичното разнообразие, описани в 

Стандартния Формуляр или в Заповедта за обявяването на всяка зона, така 

и с Режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000. 

Целите, които трябва да се имат в предвид при стопанисването и при 

планирането на лесовъдските мероприятия в Защитените зони, обявени по 

Директива 92/43/ЕЕС от 21 май 1992 г., за запазването на природните 

местообитания на дивата флора и фауна, които ще бъдат наричани за кратко 

Защитени зони за местообитанията (Директива за местообитанията), са 

следните: 

 Запазване на площта на природните местообитания и 

местообитанията на видове и техните популации, предмет на 

опазване в рамките на защитената зона; 

 Запазване на естественото състояние на природните 

местообитания и местообитанията на видове, предмет на 

опазване в рамките на защитената зона, включително и на 

естествения за тези местообитания видов състав, характерни 

видове и условия на средата; 

 Възстановяване при необходимост на площта и естественото 

състояние на приоритетни природни местообитания и 
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местообитания на видове, както и на популации на видовете, 

предмет на опазване в рамките на защитената зона. 

 

В глава четвърта от НАРЕДБА № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите 

е  определена Система от режими и мерки за стопанисване на горите, 

попадащи в горските типове природни местообитания. 

Според тази система стопанисването на горите, попадащи в горските 

типове природни местообитания, посочени в приложението, включени в 

границите на защитените зони по Закона за биологичното разнообразие, се 

извършва по начин, който поддържа или възстановява тяхното благоприятно 

състояние.  

Принципите и режимите за стопанисване на тези гори обхващат 

лесовъдските системи, които ще се прилагат в тях, както и ограничените, 

позволените и препоръчителните дейности за постигане на благоприятно 

състояние на типовете природни местообитания и са:  

1. толериране на местните растителни видове;  

2. забрана за залесяване с чужди видове и/или произходи, както и 

залесяване на естествените открити пространства в местообитанието с 

изключение на мероприятия за защита от порои и ерозия;  

3. при възникване на едроплощни природни нарушения е 

препоръчително част от засегнатата площ да не се залесява, а да се остави на 

естествената сукцесия;  

4. ограничаване прилагането на лесовъдски системи за нискостъблено и 

за едновъзрастно стопанисване на горите;  

5. съхраняване на характерните за местообитанието дървесни видове и 

произходи при провеждане на лесовъдските дейности;  

6. трансформация на горскостопанските дейности от едроплощни към 

дребноплощни;  

7. поддържане на мъртва дървесина от 8 до 10 на сто от запаса на 

насажденията, с изключение на горите с висока степен на пожарна опасност;  

8. запазване на дървета с хралупи, единични и групи от стари дървета;  

9. прилагане на природосъобразни технологии при провеждане на 

горскостопанските дейности;  

10. запазване целостта на ландшафта при планиране на горски пътища 

и на съпровождащата горскостопанската дейност инфраструктура;  

11. поддържане на зони около постоянните водни течения с ширина не 

по-малка от 15 метра, в които не се провеждат сечи или се провеждат с 

интензивност не по-голяма от 5 % от запаса на насажденията.  

При маркирането на насаждения за сеч се запазват най-малко 3 - 5 бр. 

дървета на хектар с диаметър над 20 см на височина 130 см с цел осигуряване 

на биотопна дървесина. Определените биотопни дървета се обозначават с 

траен знак.  

В зависимост от особеностите на дървесните видове и състоянието на 

насажденията, попадащи в горските типове природни местообитания по 
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приложението, за възобновяването им с предимство се провеждат постепенно-

котловинна, групово-постепенна, неравномерно-постепенна и изборна сеч.  

Допуска се провеждане на краткосрочно-постепенна сеч на малки 

площи и на тесни ивици в издънкови гори с влошено състояние, предвидени за 

превръщането им в семенни. 

 

Планирани сечи в Защитените зони на територията на община 

Ботевград:  

 

Съобразно биологическите особености на дървесните видове, 

състоянието на насажденията, хода на възобновителния процес и целта на 

стопанисването в Защитените зони на община Ботевград, на териториите с 

обособени местообитания е планирано да се извършват групово-постепенна и 

постепенно-котловинна възобновителна сеч, които са сечи с удължен 

възобновителен период – съответно не по-малко от 30 и не по-малко от 40 

години. Това е периодът от започване на възобновителната сеч до 

окончателното отсичане на зрелия дървостой. Тези възобновителни сечи са 

съобразени както с Наредба № 8 от 5.08.2011 г. на МЗХ “За сечите в горите”, 

така и с Режимите за устойчиво управление на горите в Натура 2000. 

Голи сечи в насажденията с обособени местообитания в Защитените 

зони   не са планирани. 

В насажденията на Защитените зони с обособени местообитания ще се 

разчита основно на естественото възобновяване, като са взети всички мерки, 

бъдещите насаждения да са по-устойчиви биологически, с по-висока 

продуктивност и с по-добри защитни функции. За в бъдеще е необходимо да 

бъде запазено видовото богатство на дървостоите, като постепенно да 

намалява дела на изкуствено създадените култури от бял и черен бор за 

сметка на местни видове /дъбове и бук/, подходящи за съответното 

месторастене. 

 

„Гора във фаза на старост" е гора, без значими интервенции - не е 

съществено повлияна от едроплощни природни нарушения и антропогенни 

въздействия и e с възраст на основните дървесни видове над 100 години, като 

по този начин притежава екосистемни характеристики на предклимаксно 

съобщество. Характеристиките на гората във фаза на старост задължително 

включват неравномерна физическа структура на дървостоя, която осигурява 

разнообразни природни местообитания и видово биоразнообразие, доминирано 

от късносукцесионни представители, включително при възобновяването, 

характерни за съответните горски хабитати.  

На територията на община Ботевград в Защитените зони по директива 

„НАТУРА 2000“ със заповед № РД 49-421/02.11.2016 г. на Министерството на 

земеделието и храните са определени 540.1 ха гори във фаза на старост. Не 

малка част от тези територии не отговарят на изискванията за гори във фаза на 

старост и ТП ДГС Ботевград е предложило нови такива, които са в процес на 

определяне. 
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7. Защитени местности: 

 “Урвич” - обявена като историческо място с писмо 1634/27.05.1976 

г. на МГГП, прекатегоризирана като защитена местност със Заповед № РД-1057 

от 18.08.2003 г. на Министъра на околната среда и водите. Представлява стара 

българска крепост-кале и скална църква. Кефалия /управител/ е бил Севаст 

Огнян, за който се предполага, че е един от последните български владетели, 

паднали под турско робство. От негово име има издълбан в скалите надпис, 

който е сравнително добре запазен. 

 “Романия” -  представлява историческо място, прекатегоризирана 

като защитена местност със Заповед № РД-1060 от 18.08.2003 г. на Министъра 

на околната среда и водите – лобно място на 13 руски войници, загинали през 

освободителната Руско – турска война;  

Съгласно Закона за горите (ДВ бр. 125 от 29.12.1997 година) и Заповед 

№ РД-1135 от 22.11.2002 година на МОСВ се заличава категорията 

”Исторически места”, като и двете исторически места са прекатегоризирани 

като Защитени местности. 

 “Висока могила” – бивша буферна зона на поддържан резерват 

“Училищна гора”, прекатегоризирана като защитена местност със Заповед № 

РД-504 от 12.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите . 

8. Природни забележителности:  

 “Водната пещ” - обявена със Заповед №1187 / 19.04.1976 на 

МГОПС. Представлява водна пещера с дължина над 1000 метра;  

 “Рудината” - обявена със Заповед № 448 / 25.04.1984. за 

запазване на вековна букова гора;  

 “Елака” - обявена със Заповед № 448 / 25.04.1984. на КОПС за 

запазване на скални образувания, сред които се срещат единични 

вековни дървета от ела и смърч – единствените естествени 

иглолистни насаждения на територията на община Ботевград. 

9. Поддържан резерват „Училищна гора“ – обявен със заповед 

№4019/06.12.1963 г. на тогавашното Министерство на горите и горската 

промишленост. На 15 октомври 1999 г. Министерство на околната среда и 

водите го прекатегоризира  в поддържан резерват. Площта му е 134.7 ха и се 

намира в землището на с.Боженица. Резерватът представлява вековна дъбова 

гора на възраст от 70 до 200 години, като отделни дървета достигат височина 

над 30 метра. Целта на обявяването на резервата е да се запазят някогашните 

дъбрави, покриващи склоновете на Стара планина в Ботевградския край. По 

Закона за защитените територии се стопанисва от  Министерството на околната 

среда и водите (МОСВ). 

10. Семепроизводствени насаждения – определени с Протокол от 11. 

05. 2011 год. на Горска семеконтролна станция гр. София  с обща площ 88.9 ха. 

Това са насаждения с добри стъблени форми  и наследствени качества, от 

които може да се добиват семена за производство на фиданки. 



 

13  

11. Географски култури, определени с Протокол от 11.05.2004 год. от 

Горска семеконтролна станция гр. София с обща залесена площ 8.4 ха. 

Представляват изкуствено залесени горски култури с различен географски 

произход. Целта е да се следи растежа и здравословното им състояние и за в 

бъдеще за залесяване да се използват фиданки с произход, показал най-добър 

растеж. 

12.  Бази за интензивно стопанисване на дивеч – общата площ е 81.9 

ха. БИСД „Брусен“ е заградена ловна територия в землищата на селата 

Скравена и Трудовец. Стопанисването и ползването на дивеча е отдадено за 

15 години с договор по Закона за лова и опазване на дивеча. В базата добре се 

развиват дива свиня, благороден елен, елен лопатар и муфлон. 

Другата БИСД е в землището на с. Новачене, направи се по инициатива 

на ловната дружина – Новачене, но не се извършват предвидените 

ловностопански мероприятия и съществува само по документи. 

13. Курортни гори с обща площ 1029.8 ха. Намират се в землището на 

гр. Ботевград и са част от зелената система на общината. 

14. Извънселищен парк - Лесопарк “Боженишки урвич” -  

определен  съгласно  работен проект от 1976 г. и одобрен на 18.02.1977 година 

с обща площ 553.0 ха. 

През 1969 г. местността „Голия рът“ и около Рудешки дол е определена 

за бъдещ лесопарк. Площта е гола, пустееща, на места силна ерозирана. 

Подготовката на почвата за залесяване  е извършена с доброволен труд от 

предприятията в града, а залесяването от Горско стопанство Ботевград. 

Засадени са над 100 дървесни и храстови видове. Направени са алеи, 

мостчета, пейки и маси за пълноценен отдих на жителите на общината. 

В момента териториите се водят курортни гори и извънселищен парк, но 

са занемарени и никой не се грижи за тях.  

 

При провеждане на сечи в защитни и специални горски територии 

се спазват следните специфични изисквания:  

1. около постоянните водни течения с изключение на изкуствено 

създадените насаждения се запазват зони с широчина не по-малка от 15 м, 

като при необходимост в тях се допуска премахване само на сухи и/или 

паднали дървета; в буферната зона, която включва 50-метровата ивица на  

водните течения от двете им страни, в долния равнинно-хълмист и хълмисто-

предпланински пояс на дъбовите гори, възобновителните сечи се провеждат с 

удължен възобновителен период с изключение на изкуствено създадените 

насаждения;  

2. за защита на поройните водни течения от двете им страни (15 м) не 

се допускат сечи освен премахването на единични сухи дървета;  

3. в насаждения на стръмни терени със среден наклон над 25° се 

провеждат следните възобновителни сечи: групово-постепенна, неравномерно-
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постепенна, групово-изборна и изборна сеч (постепенно-котловинна с удължен 

възобновителен период), в зависимост от особеностите на дървесните видове 

и състоянието им;  

4. в горите на урвести и каменливи терени, както и в горната граница на 

гората (200-метровата ивица), се допуска провеждането само на отгледни, 

санитарни и принудителни сечи;  

5. в горите в непосредствена близост (в радиус 20 м) до извори, 

кладенци, каптажи, водопои и други водоизточници, които не са включени в 

санитарноохранителните зони, се провеждат само санитарни сечи и 

принудителни сечи;  

6. не се допускат сечи в горите във фаза на старост с изключение на 

случаите на повреди над 50 на сто;  

7. в горите в границите на 200 м около туристически хижи и обекти с 

религиозно значение, както и тези, свързани със съхраняване на културното 

наследство и националните традиции за местното население (местности, 

свързани с религиозни вярвания, оброчища, територии, традиционно свързани 

с провеждането на събори, надпявания, други мероприятия от местен 

характер), не се провеждат сечи с оглед запазването на насажденията до 

естествената им физиологическа възраст, като по изключение се отсичат 

отделни дървета, представляващи опасност за хора и съоръжения, или се 

провеждат санитарни и принудителни сечи. 

   

 Горските територии в община Ботевград със стопански функции са 

13 845.8 ха или 51.9% от общата горска площ. Стопанисването на тези 

територии  е насочено към устойчиво производство на дървесина и недървесни 

горски продукти, както и предоставяне на услуги.       

Стопанисването на горските територии обхваща дейностите по 

залесяване, защита срещу ерозия и порои и провеждане на сечи в горите.  

Гората, като всеки жив организъм, се ражда, нараства, достига зряла 

възраст и загива. Лесовъдите, със своите намеси, подпомагат жизнените 

процеси на гората. Ако гората не може да се възобнови по естествен начин или 

естественото възобновяване е недостатъчно, се извършва залесяване или 

подпомагане на естественото възобновяване. 

Според Закона за горите залесяването обхваща дейностите по 

създаване на гори:  

1. събиране, добив и производство на горски репродуктивни материали;  

2. подготовка на почвата и засаждане/засяване на горски репродуктивни 

материали и ограждане;  

3. попълване, отглеждане, инвентаризация на културите;  

4. подпомагане на естественото възобновяване.  
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Първите залесявания на територията на община Ботевград са 

започнали през пролетта на 1927 г. в местностите „Темето“ в землището на с. 

Трудовец /тогава Лъжане/ и „Букор“ в землището на гр. Ботевград /Орхание/. 

Извършвани са от ученици върху ерозирани терени. Залесявало се е с акация, 

черен и бял бор, които са най-подходящи за тези площи. По този начин са 

залесени и укрепени ерозираните склонове около селата Трудовец, Врачеш, 

Скравена, Новачене, Гурково и др. Тези изкуствено създадени култури вече са 

изиграли своята противоерозионна роля и върху новообразувания почвен слой 

вече успешно се настаняват и развиват местни дървесни видове /основно 

различни видове дъб/. 

По средата на миналия век на територията на цялата страна започват 

масови залесявания. С тях се цели да се заменят нископродуктивните дъбови и 

букови гори от т.н. стопански клас за реконструкция. При него горите са на 

бедни месторастения с некачествени и нископродуктивни дървостои. Площите  

се изсичат на голо и след това се залесява с по-ценни и по-високопродуктивни 

дървесни видове, предимно иглолистни. По този начин до 1968 год. в България 

са залесени 10 милиона декара нови гори. На територията на Ботевградското 

горско стопанство за периода 1945-1979 година са залесени 77 000 дка нови 

гори. По това време са създадени и прекрасните иглолистни култури около 

Ботевград – Зелин, Стубеля и много други.  

Нека не забравяме, че в миналото на територията на общината  не е 

имало нито едно иглолистно дърво. Единствените естествени иглолистни 

дървесни видове са били високо в планината в местността Грохотака. Те 

съществуват и днес като вековно смърчово-елово находище, обявено за 

природна забележителност „Елака“ и разгледано по-горе. А в момента всичките 

иглолистни гори, които са  на територията на общината, са изкуствено 

създадени  с неуморния труд на лесовъдите. Освен с иглолистни дървесни 

видове, залесявания са извършвани  и със широколистни – червен дъб, акация, 

липи, бреза, тополи, питомен кестен и др. Голяма част от тези изкуствено 

създадени гори са на възраст над 50 години, вече плодоносят и се 

възобновяват естествено. 

Трябва да отбележим, че избора на дървесни видове за залесяване не 

е произволно. Например на южни, припечни и бедни месторастения, с плитка и 

каменлива почва, видовете, които могат да виреят са акация, черен и бял бор. 

И много неправилно широката общественост казва: „Залесиха с бор и изчезна 

водата!“. По принцип, там където се залесява с бор, е сухо месторастене и е 

малко запасено с вода. 

За залесяване се използват подходящи за съответния тип и условия на 

месторастене дървесни и храстови видове, като с предимство се ползват 

местни видове.  

Забранява се залесяването:  
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1. с дървесни и храстови видове, които не са посочени в областните 

планове за развитие на горските територии, в горскостопанските планове и 

програми, както и с видове, забранени в плановете за управление на 

защитените територии и защитените зони;  

2. върху поляни и ливади в горските територии, освен в случаите на 

защита срещу ерозия и порои;  

През последните години политиката на горското ведомство е да се дава 

предимство на естественото възобновяване на горите. При него с правилно 

изведени възобновителни сечи се дава възможност за определен период от 

време насажденията да се възобновявят сами. Получените по този начин нови 

гори са със същите местни дървестни видове, по-устойчиви са от изкуствено 

залесените и са с много по-малка себестойност.  

Изкуствено се залесяват пожарища и невъзобновени след санитарни 

сечи площи. 

Защитата на горските територии срещу ерозия и порои обхваща 

дейностите, свързани с предпазване изнасянето на фини фракции от 

застрашената почва, за поддържане на почвеното плодородие, чрез 

ограничаване или намаляване на повърхностния воден отток, предпазване на 

най-горния слой от ветрова ерозия и осигуряване на възможност за развитие на 

растителност, включително чрез създаване на технически съоръжения.  

Защитата от ерозия  и порои се извършва с биологически  и технически 

средства или комбинация от тях. Биологически средства са затревяването и 

залесяването. При тях кореновата система на правилно подбрани дървесни, 

храстови и тревни видове задържа отнасянето и отмиването на почвата. Когато 

ерозионните процеси са напреднали, се използват технически средства за 

борба. Те се изграждат предимно напречно на водните течения и 

предотвратяват отнасянето на почвата. Това са каменни прагчета и различните 

видове баражи. За подобряване на противоерозионния ефект обикновено зад 

тях се извършва залесяване. Надлъжните съоръжения се построяват 

успоредно на водните течения, предимно на реките за предпазване на 

бреговете. Най-често това се прави под формата на плет, като коловете са от 

сурова върба или топола, които сами се вкореняват и след време стават 

дървета. По този начин преди години се създадени  голяма част от 

върбалаците покрай всички по-големи реки в общината.  

В миналото ерозията е създавала големи проблеми и на територията на 

община Ботевград. Южните склонове на Предбалкана били подложени на 

активна ерозия, при която водата издълбава многобройни долове. След всеки 

пороен дъжд от тях се свличат стотици кубически метра камъни, баластра и 

пясък, които затлачват обработваемата земя. А реките, които събират водите 

на тези долове, излизат от коритата си и заливат дворове и къщи на 

населението. Показателен е фактът, че предприятието за плодови сокове „ВВВ“ 
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/бившата „Ботевградска вишна“/ в землището на с. Трудовец е построено върху 

насипния конус на пороя Райчов дол, под който преди години са засипани около 

50 дка обработваема земя. 

Както бе казано по-горе, първите залесявания в общината са били с 

противоерозионна цел. Инициативата е похвална и резултатите са добри. 

Културите са изиграли своята противоерозионна роля върху малките площи на 

които са създадени. По-системна борба с ерозията започва от 1941 г. , когато в 

Ботевград е открита Секция по укрепване на пороищата и залесяване. 

Противоерозионните залесявания се увеличават, изграждат се системи от 

баражи  и прагове. Дейността на секцията до 1944 г. и масовите залесявания в 

периода 1945 – 1979 г. практически спират ерозията.  

Понастоящем противоерозионни мероприятия на територията на община 

Ботевград не се извършват, защото ерозионните процеси са овладяни след 

няколко десетилетия дейност на Горско стопанство Ботевград. 

Залесяването и защитата на горските територии срещу ерозия и порои се 

извършват в съответствие с утвърдените горскостопански планове и програми.  

Горските разсадници, в които се произвеждат фиданки за залесяване в 

горски територии, се регистрират в съответната регионална дирекция по 

горите.  

Изпълнението на дейностите по залесяване и защита срещу ерозия и 

порои в горските територии се извършва от държавните горски стопанства, 

държавните ловни стопанства, учебно-опитните горски стопанства, 

специализираните териториални звена на Изпълнителната агенция по горите, 

общински горски структури и търговци, регистрирани в публичния регистър по 

чл. 241, ал. 1 от Закона за горите. 

Провеждане на сечи в горите - Сечите се провеждат за възобновяване, 

отглеждане и подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, 

заложени в горскостопанските планове и програми.  

 Сечите в горите в защитените територии и защитените зони се 

провеждат при спазване на заповедите за тяхното обявяване и плановете им за 

управление.  

Сечите в Република България се провеждат по Наредба №8 от 05.8.2011 

г. за сечите в горите. С тази наредба се определят:  

1. видовете сечи и методите за тяхното провеждане;  

2. условията и редът за провеждане на сечите;  

3. правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и 

изготвяне на съпровождащите документи;  
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4. условията и редът за издаване на позволителното за сеч;  

5. системата от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в 

горските типове природни местообитания, включени в европейската екологична 

мрежа Натура 2000.  

6. условията и редът за провеждане на сечите в границите на корекции 

на реки.  

Наредбата се прилага за всички гори и горски територии независимо от 

тяхната собственост.  

Сечите са лесовъдски дейности, които се провеждат с цел подобряване 

състоянието на горите, възобновяване, запазване на генетичните ресурси, 

добив на дървесина, както и запазване и увеличаване на основните функции на 

горите.  Сечите се провеждат при спазване на принципите за 

природосъобразно, многофункционално и устойчиво стопанисване на горите и 

изискванията за поддържане, опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие в тях. 

Сечите в горите се провеждат за възобновяване, отглеждане, 

подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в 

горскостопанските планове и програми.  

 При провеждането на сечите се спазват следните общи принципи:  

1. поддържане смесен дървесен състав на горите, като се запазват и 

единично срещащи се екземпляри от ценни дървесни видове;  

2. опазване на местообитанията на горските животни и птици;  

3. толериране на горскоплодните дървесни видове;  

4. запазване на дървета от периферията на гората независимо от 

качеството на стъблото и короната им, ако са в добро здравословно състояние;  

5. опазване на формовото разнообразие на горските насаждения, като се 

толерират редките форми и тези, отличаващи се с висока продуктивност, добри 

стъблени форми и ценни технически качества на дървесината.  

6. опазване на биотопна дървесина, включително стояща и лежаща 

мъртва дървесина, дървета с хралупи и гнезда.  

Отгледните сечи се провеждат през периода от възникването на 

насаждението до достигане на неговата зрялост.  

 Отгледните сечи се провеждат за постигане на следните основни цели:  

1. регулиране на състава и произхода на насажденията в зависимост от 

функциите им и поставените цели;  
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2. подобряване на растежа и увеличаване на производителността на 

насажденията, както и качеството на дървесината;  

3. селекция на дърветата в насажденията;  

4. подобряване на защитните и специалните функции на горите;  

5. подобряване на здравословното състояние и устойчивостта на 

насажденията;  

6. поддържане и опазване на биологичното разнообразие в горите;  

7. намаляване на риска за възникване на пожари в горите;  

8. съкращаване на срока за производство на качествена дървесина.  

9. при провеждане на отгледните сечи не се допуска еднократно 

отсичане на повече от 30 % от запаса на насаждението. 

По-простичко казано: 

При създаване по изкуствен или естествен начин на едно насаждение, в 

него на един хектар има от няколко хиляди до няколко десетки хиляди фиданки. 

Достигналите  зряла възраст /в някои случаи над 100 години/ дървета са под 

100 броя на един хектар. Всички останали дървета са загинали в периода на 

нарастване на насаждението от създаването му до зряла възраст. Със 

извеждането на отгледните сечи, всички дървета, които биха загинали и 

изгнили в гората по естествен и неконтролиран път, се маркират и отсичат 

контролирано, при което се постигат посочените по-горе цели и се добива 

значително количество дървесина. 

При достигане на зряла възраст на насажденията, която  е различна за 

различните дървесни видове, е необходимо те да бъдат възобновени. Това се 

налага, защото като всеки жив организъм и горските дървесни видове достигат 

пределна възраст и след това загиват. Ако тези процеси се оставят на самотек, 

в повечето случаи това е пагубно за гората. Затова се провеждат 

възобновителните сечи. 

 Възобновителни сечи се провеждат в зрели насаждения с цел:  

1. осигуряване на възобновяване за създаване на ново поколение гора;  

2. направляване на процесите на възобновяване;  

3. регулиране на видовия състав и направляване на смяната на 

видовете;  

4. опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и 

генетичния фонд;  

5. производство и добив на качествена дървесина;  
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6. формиране и поддържане на гори с неравномерна структура.  

По-голямата част от възобновителните сечи се извършват на няколко 

фази и възобновителния период е от 15 до над 40 години при различните 

видове сечи. При изборните сечи периодично върху цялата площ на 

насаждението се отсичат единични или групи дървета с определени размери, 

без да се стига до окончателното му отсичане. Изборните сечи съчетават 

едновременното отглеждане и възобновяване на насажденията и се прилагат 

за постигане и поддържане на неравномерност на пространствената и 

възрастовата структура на насажденията, както и за подобряване на техните 

количествени и качествени показатели.  

Много малка част от възобновителните сечи се извършват на голо. 

Голите сечи са възобновителни сечи с последващо изкуствено и/или издънково 

възобновяване: 

 Голи сечи с изкуствено възобновяване се провеждат в тополови 

гори, както и в насаждения от келяв габър и мъждрян, растящи на средно 

богати и богати месторастения, и издънкови акациеви насаждения, за 

възстановяване на производствения им потенциал;  

 Голи сечи с издънково естествено възобновяване се провеждат в 

тополови, акациеви, гледичиеви, келявгабърови, мъждрянови, върбови и 

липови гори или смесени от същите дървесни видове;  

 За предпазване от вредното въздействие на водите голите сечи в 

ивицата дига - бряг се провеждат на площи до 5 ха. Следващата гола сеч се 

провежда не по-рано от 3 години след залесяване на предходното сечище;  

 Голата сеч в нискостъблени гори, с изключение на акациевите, се 

провежда на площни сечища до 2 ха. Неизсечената ивица между площните 

сечища е с широчина не по-малка от 20 м;  

 Сливането на площните сечища по ал. 4 и 6 се извършва след 

склопяване на младия дървостой и достигане на средна височина не по-малка 

от 3 м.  

На територията на община Ботевград голи сечи се провеждат само за 

издънково естествено възобновяване основно на акация и много малко на 

келяв габър. 

Освен посочените дотук сечи, които се планират с горскостопанските 

планове и програми и се провеждат за всички гори в България, съществуват и 

сечи, които на са предвидени: 

1. Санитарни сечи се провеждат при наличие на повреди, причинени 

от биотични въздействия – насекомни вредители, фитопатогенни гъби и др. В 

този случай дърветата се отсичат с цел подобряване на здравословното 

състояние на насажденията и предотвратяване на опасността от каламитети.  

2. Принудителни сечи се провеждат при наличие на повреди, 

причинени от абиотични въздействия – снеговали, ветровали, пожари и др. В 
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този случай се отсичат повредени и/или повалени дървета с цел усвояване на 

дървесината.  

Ако при изготвяне на горскостопанските планове и програми /което се 

прави през 10 години/, се установят посочените по-горе повреди, те се 

отбелязват в таксационното описание и се предвиждат съответните лесовъдски 

мероприятия. 

Защитата на горските територии обхваща мерките за превенция и 

борба с болести, вредители, пожари и други абиотични въздействия. Защитата 

на горските територии от болести, вредители и други повреди осигурява 

създаването и отглеждането на здрави, устойчиви и високопродуктивни гори и 

включва: оценка на здравословното им състояние, прогноза за 

разпространение на вредителите, болестите и други повреди в горите, 

профилактични и карантинни мероприятия и провеждане на борбата с 

вредителите, болестите и други повреди. 

Мерките и мероприятията за защита на горските територии от пожари се 

планират за всяка горска териториална единица независимо от собствеността 

на територията и са задължителни за изпълнение. Кметовете на общини, 

райони, кметства и кметските наместници организират за сметка на общинския 

бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на 

Закона за защита при бедствия. Директорите на държавни горски стопанства и 

на държавни ловни стопанства организират специализирани групи от 

служители и работници за действия при гасене на горски пожари. 

Опазването на горските територии обхваща действията по 

предотвратяване и установяване на нарушения на разпоредбите на закона.  

Действията по предотвратяване на нарушенията се организират от 

собствениците на съответните горски територии за тяхна сметка. В горските 

територии - собственост на физически лица, юридически лица и техни 

обединения, с обща площ до 2 хектара включително, действията по 

предотвратяване на нарушения се организират и финансират от държавните 

предприятия. 

Нарушенията по Закона за горите и подзаконовите актове по 

прилагането му се установяват с актове на:  

1. служителите в Изпълнителната агенция по горите и в нейните 

структури; 

2. служителите в държавните предприятия , в държавните горски 

стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски 

стопанства, които заемат длъжност, за която се изисква лесовъдско 

образование;  

3. кметовете на кметства, кметските наместници и лицата, които заемат 

длъжност в общините или общинските горски структури, за която се изисква 
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лесовъдско образование - за горските територии на територията на 

съответната община;  

4. лицата, вписани в регистъра за лесовъдска практика  - за горските 

територии, за които имат сключен договор за горскостопански дейности. 

Контролът по извършването на всички дейности в горите се извършва от 

Изпълнителната агенция по горите и Регионалните дирекции по горите. Това е 

свързано с опазване на горите, транспортирането, съхраняването, 

преработката и търговията с дървесина и недървесни горски продукти, както и 

стопанисването, опазването и ползването на дивеча. През последните години в 

това отношение се направи много – изградена е електронна система за 

издаване на позволителни за сеч и превозни билети, въведе се задължение 

обектите по чл. 206 от ЗГ да имат изградена система за постоянно 

видеонаблюдение, товарните транспортни средства да притежават GPS и др. 

Но работата към подобряване на осъществявания контрол не трябва да спира. 

Усилията трябва да се насочат към задоволяване на обществените очаквания, 

недопускане на незаконна сеч и свързаната с нея търговия, запазване на 

видовото разнообразие и увеличаване на дивечовото богатство. Изпълнението 

на тези задачи е възможно чрез подобряване организацията на работа, 

ангажиране на всички отговорни институции и активна дейност за информиране  

и приобщаване на обществеността за опазване на горите и дивеча. Тук е 

мястото да се спомене, че има външни фактори, оказващи влияние върху 

незаконните дейности в горите, които са извън компетенциите на горските 

служители. Това е наличието на групи хора без образование, без работа и 

доходи, което предопределя извършването на незаконни посегателства върху 

горите.  

За да се приобщи обществеността към дейността на ИАГ и да се подобри 

осъществявания контрол в публичния сайт на  агенцията е създадена 

общодостъпна страница - http://tickets.iag.bg.  

Интернет страницата позволява на всяко заинтересовано лице да 

провери в реално време за конкретна горска територия /землище, подотдел, 

имот/ има ли издадено позволително за сеч и законно ли се превозва 

дървесината по следните критерии:                       

 номер на превозен билет, използван в случаите когато автомобила 

е спрян за проверка; 

 код на билет. Всеки превозен билет, издаден на територията на Р 

България притежава уникална буквено-цифрова комбинация, 

ползвана за улеснение при спиране на превозно средство за 

упражняване на контрол; 

 номер на превозно средство. За улеснение или когато 

регистрационната табела не се чете е предвидена възможност за 

въвеждане на част от номера на товарния автомобил; 

http://tickets.iag.bg/
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 номер на ремарке - за случаите, когато номера на превозното 

средство не се вижда; 

 номер на позволително за сеч. Това е междинен документ, издаван 

от служител по горите, основание за издаването на позволително 

за транспортиране на дървесина; 

 Номер на протокол за освидетелстване на сечище – документ с 

уникален номер, последващ позволителното за сеч и предшестващ 

превозния билет; 

 По ЕКАТТЕ номер - търсене по уникален номер на землище в 

случаите, когато се проверява извозваната дървесина от дадена 

територия. 

Графичния дизайн е предвиден да се чете еднакво добре на малки 

екрани (мобилни устройства и смартфони) до широкоформатни екрани чрез 

отзивчив уеб дизайн (Responsive Web Design). 

Страницата е направена много добре, но въпреки, че съществува от 

няколко години, не е известна сред обществеността и почти не се използва от 

гражданите. А много лесно, пиейки си кафето на терасата, като премине камион 

с дървесина, само въвеждайки номера му в мобилния телефон, да се провери 

законна ли е тя. И ако е незаконна, да се подаде сигнал на  телефон 0800 

20 800 или на 112.  

Ползването на дървесина от горските територии представлява добивът 

на дървесина и/или разпореждането с нея. 

Добивът на дървесина от горските територии се извършва от търговци, 

регистрирани в публичния регистър по чл. 241, ал. 1 от Закона за горите, с 

изключение на случаите, когато:  

1. добивът се извършва самостоятелно от физически лица в собствените 

им гори;  

2. добивът се извършва от физически лица, закупили стояща дървесина 

на корен за лична употреба от държавни или общински гори без право на 

продажба. 

Ползването на дървесина от горските територии - държавна или 

общинска собственост, се извършва по Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и 

общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни горски 

продукти от 06.12.2011 г. 

 Физически, юридически лица или общини могат въз основа на договор 

да предоставят добива на дървесина в собствените си гори на държавните 

предприятия по чл. 163 или на лица, регистрирани в публичните регистри по чл. 

235 и 241 от Закона за горите. Условията и редът за добива на дървесина се 

определят в договора. 
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ЗАПАС, ПРИРАСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРСКИТЕ 
ТЕРИТОРИИ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД: 

 
Общият запас на дървесина в горските територии на община Ботевград 

е 4 582 750 куб.м., а  на 1 ха – 172 куб.м. Общият среден годишен прираст на 
гората е 83 258 куб.м., а на 1 ха – 3.11 куб.м. 

По горскостопански планове предвиденото годишно ползване е 39 308 
куб.м. лежаща маса. 

През последните няколко години на територията на общината от всички 
гори годишно се добиват средно 33 000 – 35 000 куб. м. дървесина лежаща 
маса. Само за сравнение: в периода 1959-1968 година ежегодно се добиват над 
20 000 куб.м. строителна дървесина и над 80 000 куб. м. дърва за огрев 
/данните са за цялото горско стопанство Ботевград/. 

Както бе посочено по-горе, годишния прираст е над 83 000 куб.м., или 
годишно се сече по-малко от половината от прираста на гората. Това е един от 
най-важните индикатори за оценка на устойчивото управление на горите и 
който показва, че горите на територията на община Ботевград се стопанисват и 
управляват добре. И ако това в пълна степен се отнася за държавните гори, не 
така стоят нещата с частните. 

В последните години много интензивно се извършват сечи в частните 

гори. Собствениците на гори / или сключилите договор за ползване на 

дървесината/ в търсене на еднократна, максимална и бърза печалба, извеждат 

сечите с по-голяма интензивност /понякога и на 100%/. Това води до 

разстройване на насажденията, затревяване, захрастяване и затруднено 

възобновяване. Тогава се налага да се залесява изкуствено, но това 

собствениците на частни гори не правят. И вместо през няколко години да 

ползват дървесина от гората си, в резултат на неправилно стопанисване, в 

близко бъдеще не могат да ползват нищо.  

Основно добиваната дървесина в горските територии на община 
Ботевград са дърва за огрев и за технологична преработка. С по-малка част от 
нея се задоволява местното население с дърва за огрев, а по-голямата част 
отива в заводите за технологична преработка и складове за дърва. Най-
голямото предприятие за преработка на дървесина на територията на 
общината е „Национал 7“ в с. Скравена, където се произвеждат пелети. Освен 
това има и няколко малки дърводелски цеха, където се бичат греди и дъски за 
строителството. Традиционно с. Врачеш е най-големият производител на 
бурета и бъчви в България.  

 
Освен дървесина от горите се ползват и недървесни горски продукти. 

Това е добивът на смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и 

ароматни растения или части от тях, лишеи и мъхове, горски плодове, 

зеленина, коледни елхи, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч, 

както и разпореждането с тях.   

Ползване на недървесни горски продукти, когато представлява стопанска 

дейност, се разрешава само ако това е предвидено в утвърден горскостопански 

план. За държавните и общинските гори това се извършва по Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии 
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- държавна и общинска собственост, и за ползване на дървесина и недървесни 

горски продукти. Начините на ползване на недървесни горски продукти от 

горски територии - собственост на физически и юридически лица, когато 

представляват стопанска дейност, се определят свободно от собствениците. 

 Ползването на гъби, горски плодове, лечебни и ароматни растения или 

части от тях от горските територии, когато не представлява стопанска дейност, 

се извършва безвъзмездно и свободно.  

В горите се извършва и паша на селскостопански животни. Пашата в 

горските територии - държавна и общинска собственост, се извършва след 

заплащане на цена за календарната година, определена със заповед на 

министъра на земеделието и храните или на оправомощени от него 

длъжностни лица - за горските територии - държавна собственост или  с 

решение на общинския съвет - за горските територии - общинска собственост.  

За заплатената цена на лицето се издава документ, в който се посочват видът 

и броят на животните. Пашата на селскостопански животни в горските 

територии - собственост на физически и юридически лица, се извършва след 

писмено съгласие на собственика.  

Освен ползите за изхранване на селскостопанските животни, пашата 

нанася и вреди на горските територии, затова се забранява: 

1. пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир;  

2. пашата в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, 

одобрените и регистрираните източници за производство на горски 

репродуктивни материали и в горските разсадници;  

3. пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход 

и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м;  

4. пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно 

естественото им възобновяване;  

5. нощната паша в горските територии;  

 Забраната се налага със заповед, която се издава от кмета на общината 

ежегодно до края на месец февруари, като в нея се посочват горските 

територии, в които е забранена пашата на селскостопански животни. Заповедта 

се обявява на видно място в сградата на съответната община, район, кметство 

или населено място, както и на интернет страницата на съответната община. 

Заповедта се издава въз основа на постъпили до края на месец януари 

писмени предложения от:  

1. директорите на държавните горски стопанства или държавни ловни 

стопанства - за горските територии - държавна собственост;  
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2. кметовете на райони и кметства и кметските наместници - за горските 

територии - общинска собственост;  

3. собствениците - за горските територии извън посочените в т. 1. и т.2.  

Дейностите в горските територии се извършват по начин, който не води 

до увреждане на растителни и животински видове и на техните местообитания, 

на почвите, водните обекти и елементите на техническата инфраструктура. 

По-голямата част от разработеното до тук са извадки от нормативната 

уредба, по която към настоящия момент се стопанисват горите в Република 

България, като е направен и коментар по зададените теми. По-голямо 

внимание е обърнато на горите със защитни и специални функции, защото те 

имат по-различен статут на стопанисване и в по-голяма степен са свързани с 

туризма, рекреацията и отдиха на населението. Освен това са и по-

чувствителна тема за еколози, природозащитници и обикновените граждани. 

 Законът за горите и подзаконовите нормативни актове към него са 

разработени през последните десет години, съобразени са с европейското 

горско  и природозащитно законодателство и може да се каже, че са много 

добри. Основните проблеми за прилагането им са тяхната сложност и 

недостатъчната информираност на обществото. Законът за горите е над сто 

страници, няма правилник за прилагането му и има десетки наредби и 

уточняващи заповеди към тях. Освен това трябва да се спазват и прилагат и 

много други общи и специални закони – Закон за административните 

нарушения и наказания, Закон за биологичното разнообразие, Закон за 

защитените територии, Закон за лова и опазване на дивеча и правилника за 

прилагането му, Закон за задълженията и договорите и много други. Като 

добавим и честите промени в нормативната уредба, е ясно защо малко хора я 

познават и голяма част от обществото не знае нищо за нея.  

Например – колко от хилядите кметове в България знаят, че имат право 

да пишат актове по Закона за горите? А от лесовъдство разбират и дават акъл 

колко и как да се сече. 

За в бъдеще, ако се правят промени в нормативната уредба, е 

необходимо те да бъдат към нейното опростяване и популяризиране, за да 

може да се познава и ползва от широката общественост. 

 

ПРЕПОРЪКИ: 

1. Към Министерството на земеделието, храните и горите, неговите 

органи и специализирани териториални звена: 

Популяризиране и разясняване сред широката общественост 

нормативната уредба за горите, дейностите които се извършват в 

горите и контролът върху тях от служителите по горите. 
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Мнението за горите на много голяма част от населението на България, в 

това число и природозащитници, е че: 

 всяка изведена сеч е „поголовна“ /каквото и да означава/; 

 в България само се сече, а не се залесява; 

 в България няма закони; 

 почти всички горски служители са корумпирани; 

 и т.н. и т.н… 

Мисля, че използвайки масовите медии, образователни програми, 

училища, различни проекти, обществени организации и каквото друго се сетят, 

простичко да обяснят на хората: колко е залесено в България, как е овладяна 

ерозията, какви сечи се провеждат, колко е годишния прираст на горите в 

България /над 12 млн. куб. м/ и колко се добива / 6-7 млн./, какво вършат 

горските служители и много други. 

2. Към община Ботевград: 

  

Утвърждаване на горскостопанския план на община Ботевград. 

 

Планът е изготвен през 2018 година и вече втора година чака 

утвърждаване от РДГ-София и РИОСВ-София. Въпреки не голямата площ 

/1600 ха/, тези гори са собственост на общината и са оставени на самотек. А 

трябва да се стопанисват и предполагам биха могли да донесат и някакви 

ползи на общината.  
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