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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 
 
 

ТП ДЛС Териториално поделение Държавно Ловно Стопанство 
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ГСЕ - Ш 

Горскостопанска единица „Шерба“ / ДЛС „Шерба“ в 
границите му преди 01.06.2012, чийто ГС план е предмет 
на настоящия надзор 

ГСПл Горскостопански план 
ЛСПл  Ловностопански план 
ЗГ Закон за горите 
РДГ Регионална дирекция по горите 
КВС Кадастър на възстановента собственост 
ДСрН Стопански клас „Дъбов Среднобонитетен“  
БВ Стопански клас „Буков високобонитетен“  
БлСрНП Стопански клас „Благунов Средно и Ниско бонитетен за 

превръщане“ 
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Д О К Л А Д 
За извършен НАДЗОР по изпълнение на 

 ГОРСКОСТОПАНСКИЯ ПЛАН  
на  

обособена част „ШЕРБА” на ДЛС „Шерба“ за периода 2011-2015 год,  
съгласно чл.144 и 145 от Наредба №18 за инвентаризация и планиране в 

горските територии от 07.10.2015 г. 
 
 
Увод 
 
На основание Договор № 95/Др/14.11.2016 г, в периода 10.11 – 08.12.2016 год., 

на територията на ДЛС Шерба се извършиха проучвателни работи по установяване 
изпълнението на Горскостопанския план (ГСПл) на горите държавна собственост на 
Горскостопанска единица „Шерба“ (за краткост ГСЕ-Ш) в границите му до 01.06.2012 
год. От тази дата влиза в действие Заповед РД 49-96 от 29.03.2012 г на Министъра на 
земеделието и храните, с която ТП „ГС Старо Оряхово“ се закрива и дейността му 
преминава към ТП „ДЛС Шерба“, като същото увеличава площта си с тази на 
закритото. 

В периода след влизане в сила на цитираната заповед, ръководството и 
експертния състав на ТП ДЛС „Шерба“ е продължило да отчита дейностите по 
изпълнение на двете бивши стопанства поотделно за всяко от тях (по ГСЕ), което 
направи възможно акуратното извършване на настоящия Надзор.  

С оглед постигане на проследимост на резултатите за по-дълъг период от време 
(изпълнението и надзора на предходните лесосутройствени проекти/планове), 
настоящия надзор е извършен в съдържание, което се базира на досегашната експертна 
практика по изготвяне на т.нар. „авторски надзор“ (по предшестващата Наредба 
№6‘2004 г / по ЗГ’97), в т.ч. ползвайки утвърдилите се в практиката по планиране и 
стопанисване таблици за отчитане на горскостопанските дейности. Действащата в 
момента Наредба №18‘2015 за инвентаризация и планиране на горите, не съдържа 
изрични указания/изисквания за съдържание и форма на представяне на този надзор, 
респ. на доклада за резултатите от него, в т.ч. и на приложенията /таблиците към него. 
Т.е. дава се възможност за един по-свободен експертен подход при изготвянето на този 
много важен и показателен документ, отразяващ управленската практика по 
стопанисването на горите в изпълнение на горскостопанския план от 2011 год. 

 
Участие при провеждане на авторския надзор взеха инж.Антоний Стефанов – 

ЧПЛ, Управител на ”Пролес-инженеринг” ООД; инж. Атанас Атанасов – Зам. директор 
на ТП „ДЛС ШЕРБА”, инж. Златка Ставрева  - лесничей в ТП „ДЛС ШЕРБА”, Никола 
Великов – Ръководител УГС и др. 
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Констатациите по приложението на ГСПл за периода 2011-2015 година, 

изводите и препоръките за изпълнението на ГСПл‘2011 през оставащите 5 години (2016 
– 2020 г) на ревизионния период са на база анализа на предоставената отчетна 
документация и извършените теренни проверки, и са както следва: 
 
 
 

A.    СЕЧИ и ДЪРВОДОБИВНО ПОЛЗВАНЕ 
 
I. СЕЧИ 
 
1. Възобновителни сечи 
 
За изминалия петгодишен период възобновителни сечи са проектирани на обща 

площ 1351,0 ха (в т.ч.окончателна на 17,2 ха). 
Изведените възобновителни сечи са на обща площ 1896,0 ха, т.е. 140,3 % е 

изпълнението спрямо ГСПл от 2011 г: 
 

Таблица  № 1 : За предвидените и изведени възобновителни сечи за периода 2011 - 2015 
година 

 

  ПЛОЩ,  ха ДОБИВ,  куб.м. / с клони 
Възобновителни сечи по 

ГСПл 

%  изпъл
нение 

%  % 
спрямо 
ГСПл 

По 
ГСПл 

% на 
участие 

изпълн
ение 

%  %  
спрямо 

ГСПл 
  на 

участие 
на 

участие 
на  

участие 
1.  КРАТКОСРОЧНО 
ПОСТЕПЕННА 511,8 36,7 967,7 52,3 189,1 23820 27,1 31990 38,7 134,3 

в т.ч.окончателна 17,2 0,0 39,9 0,0 232,0 1440 31,5 3395 0,0 235,8 
2. ГРУПОВО-  
ПОСТЕПЕННА 213,8 15,3 142,5 7,7 66,7 22180 25,2 11500 13,9 51,8 

в т.ч.окончателна 0 0,0 0,0 0,0   0 0,0 0 0,0   
3. ПОСТ.КОТЛОВИННА 414,4 29,7 325,5 17,6 78,5 20425 23,3 12465 15,1 61,0 

4. НЕРАВНОМ.ПОСТЕП. 171,1 12,3 374,5 20,2 218,9 12460 14,2 21525 26,0 172,8 

5. ИЗБОРНА 4,6 0,3 0,0 0,0 0,0 215 0,2 0 0,0 0,0 

6. ГОЛА 80,7 5,8 40,4 2,2 50,1 8745 10,0 5265 6,4 60,2 
в т.ч. за  Ловни мероприятия 46,5 0,0 15,3 0,0 32,9 3130 68,5 2695 0,0 86,1 

ВСИЧКО 1396,4 100,0 1850,6 100,0 132,5 87845 100,0 82745 100,0 94,2 
в т.ч.  окончателни 63,7   80,3 100,0 126,1 4570 100,0 6090 100,0 133,3 

 
 
С изключение на 80,7 ха (с проектирана „гола“ сеч - за ловни мероприятия, 

както и на тополови и акациеви култури и насаждения), върху цялата останала площ са 
предвидени възобновителни сечи с предварително естествено възобновяване  (94,2% 
участие), а при изпълнението относителната им тежест е още по-висока - 97,8%, а 
изпълнените голи сечи са изцяло за ловни мероприятия.   

При предвиден добив за периода от всички възобновителни сечи в размер на 
87845 куб.м. стояща маса (с клони), е изпълнено – 82745 куб.м.(94,2% спрямо ГСПл), 
което е относително много добро изпълнение като цяло.  

 
При съпоставката за предвидени и изведени възобновителни сечи за едни и 

същи подотдели, общото изпълнение на възобновителните сечи спрямо предвидените 
по ГСПл  е също по-ниско – 97,1% по площ и 78,4% по добив (Таблица №1-А). 
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В Таблица №1-А са взети предвид единствено добивите реализирани в 
подотдели, които са били планирани за съответната възобновителна сеч с ГСПл‘2011 г. 
(не каквато и да е възобновителна сеч, а точно отчитаната).  В нея не е калкулирано 
изпълнението на сечите одобрени с план извлечения (сменен вида на сечта или 
задействани нови /непредвидени с ГСПл/ насаждения). Т.е. разликите между таблиците 
№1 и №1-А се дължат: 1-во на промяна вида на сечта, и 2-ро на допълнително 
одобрявани за сеч насаждения от РДГ гр.Варна. 

 
Таблица  № 1-А : За предвидените и изведени възобновителни сечи за периода 2011 - 
2015 г. (за едни и същи подотдели) 

 Възобновителни сечи 

ПЛОЩ,  ха ДОБИВ,  куб.м. 

по  
ГСПл 

%  
Изпълне 

ние 

%  % 
спрямо 
ГСПл 

по  
ГСПл 

% на 
участ

ие 

Изпълне 
ние 

%  % 
спрямо 
ГСПл 

на 
участие 

на 
участие 

на 
участие 

1.  КРАТКОСРОЧНО 
ПОСТЕПЕННА 812,2 52,0 800,4 53,1 98,5 35420 39,8 26260 37,6 74,1 

в т.ч.окончателна 0   0   0,0 0   0    0,0 
2. ГРУПОВО-  

ПОСТЕПЕННА 159,9 10,2 142,5 9,4 89,1 15680 17,6 11500 16,5 73,3 

в т.ч.окончателна -         -         
3. ПОСТ.КОТЛОВИННА 268,2 17,2 248,0 16,4 92,5 11495 12,9 8850 12,7 77,0 
4. НЕРАВНОМ.ПОСТЕП. 282,6 18,1 277,1 18,4 98,1 19360 21,7 17895 25,6 92,4 

5. ИЗБОРНА 0 0,0   0,0 0,0 0 0,0   0,0 0,0 
6. ГОЛА 40,2 2,6 40,4 2,7 133,8 7090 8,0 5265 7,5 74,3 
в т.ч. за  Ловни мероприятия 15,3 - 15,3 - 100,0 2625 - 2695 - 102,7 

ВСИЧКО 1553,1 100,0 1508,4 100,0 97,1 89045 100,0 69770 100,0 78,4 
в т.ч.  окончателни 0         0         

 
Прави впечатление, че площта на насажденията в които е избрано да се работи и 

от които е отчитано изпълнението на възобновителните сечи, фактически е по-голяма от 
калкулираната за 5-год. период площ по ГСПл по видове сечи – общо 1396,4 ха по ГСПл 
и 1553,1 ха действително задействана площ (с 348,4 ха в повече) – Таблица №1-Б. 
Съответно добивите са в повече с 12975 м3 (от 87845 м3 на 89045 м3). 
 
Таблица №1-Б Задействани в повече по площ и добив спрямо предвидените по вид сечи 
(различни по вид сеч от предвидените такива в ГСПл или новозадействани с План Извлечение) 

 
Видове възобн.сечи изведени 

от ТП ДЛС 

Задействани след промяна вида на сечта 
или новозадействани - 

Различно или не предвиденото по ГСПл 
По площ (ха) По запас (м3 с кл) 

Краткосреочно-постепенна + 167,3 + 5730 
Постепенно-котловинна + 77,5 + 3615 
Неравномерно-постепенна + 103,6 +3630 
Общо в повече  +348,4 +12975 

 
И в двата случая (по Таблици №1 И № 1-А) изпълнението на възобновителните 

сечи по площ е чувствително по-високо  отколкото това по добив – съответно по площ: 
132,5 % и 97,1% за едни и същи подотдели, и по добив 94,2% и съответно 78,4%. 
Причината, както се оказа е в стремежа към стриктно изпълнение на променените през 
последните години нормативни документи, изискващи по-малка интензивност на 
възобновителните сечи. Ръководството на ТП ДЛС „Шерба“, с оглед по-доброто 
изпълнение на ГСПл‘2011 г по натура, се е налагало да задейства повече на брой 
насаждения, а така също и да променя вида на сечите. Макар и по-рядко, за някои от 
преходните обекти, е допускано двукратно отчитане по площ.  
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1.1. Краткосрочно-постепенна сеч 
 

 Това е основният вид главна сеч за стопанството по площ (52,3% участие) и по 
добив (38,7%). Проектирана е основно в издънковите гори за превръщане в семенни - в  
стопанските класове  „Церов за превръщане”, „Благунов СрНБП” и „Смесен СрНБП”, 
както и в няколко високостъблени церови насаждения. От общата предвидена площ 
(1023,5ха), всичките са гори със специално предназначение (в НЕМ „Натура 2000“). От 
таблично представената информация, тук по-долу се вижда предвиденото и 
изпълненото спрямо проекта, по площ и кубатура. На лице е чувствително 
преизпълнение по площ (189,1%), и по-малко такова по добив (134,3%). 
Преизпълнението се дължи основно на смяна на вида на сечта - от „постепенно-
котловинна“ на „краткосрочно-постепенна“ поради напреднал стадий на възобновяване 
върху цялата площ на насажденията равномерно (напр. подотдели: 41-з,у, 107-в,и, 161-
а, 184-а,и, 185-в, 206-а и др.), а така също отчитането на 1-та фаза на постепенно-
котловинната сеч, съгласно Наредба №8 като краткосрочна–подготвителна и/или 
осеменителна фаза, вместо като постепенно-котловинна, каквато е предвидена в ГСПл. 
Преизпълнението и по добив, макар и в по-малък размер, произтича от изпълнението 
по площ, но основно – от актуалното състояние на насажденията, чиято действителна 
склопеност е била значително по-голяма.  
 Окончателна фаза на сечта, и по площ, и по добив, макар и слабо застъпена, 
също има преизпълнение на 5-годишна база. То се е случило в началото на периода, 
когато настоящите нормативни ограничения са липсвали, а условията в конкретните 
насаждения са го позволявали (178-г, 179-а, 182-г, 195-д, и 253-ж). Иначе всичките 
задействани в периода с окончателна фаза на краткосрочната сеч насаждения, са били 
предвидени по ГСПл за такава. 
 

  ПЛОЩ,  ха ДОБИВ,  куб.м. / с клони 
Възобновителни сечи по 

ГСПл 

%  изпъл
нение 

%  % 
спрямо 
ГСПл 

по 
ГСПл 

% на 
участие 

изпълн
ение 

%  %  
спрямо 

ГСПл 
  на 

участие 
на 

участие 
на  

участие 
1.  КРАТКОСРОЧНО 
ПОСТЕПЕННА 511,8 36,7 967,7 52,3 189,1 23820 27,1 31990 38,7 134,3 

в т.ч.окончателна 17,2 0,0 39,9 0,0 232,0 1440 31,5 3395 0,0 235,8 
 

За едни и същи подотдели краткосрочно-постепенната сеч е изпълнена на 98,5 % 
по площ и на 74,1% по добив:  

Възобновителни сечи 

ПЛОЩ,  ха ДОБИВ,  куб.м.  

по  
ГСПл 

%  
Изпълне 

ние 

%  % 
спрямо 
ГСПл 

по  
ГСПл 

% на 
участ

ие 

Изпълне 
ние 

%  % 
спрямо 
ГСПл 

на 
участие 

на 
участие 

на 
участие 

1.  КРАТКОСРОЧНО 
ПОСТЕПЕННА 812,2 52,0 800,4 53,1 98,5 35420 39,8 26260 37,6 74,1 

в т.ч.окончателна 0   0   0,0         0,0 
 

Както се каза по-горе, стопанството е работило и в насаждения, в които не е 
била предвидена сеч, т.е.насаждения оставени в покой (в изчакване на възобновителния 
процес  – 183-ж). В тези случаи стопанството е реагирано своевременно на появата, 
респ. по-високата степен на покритие и срещаемост на подраст.  

 
С оглед на измененията на нормативната уредба за сечите (към 31.12.2016 г), в 

бъдеще не се очаква тенденцията по увеличаване на прилагането на краткосрочно-
постепенната сеч  да продължава, а точно обратното – нейното намалено прилагане, с 
оглед налагане на сечите с по-дълъг възобновителен период. Т.е. в бъдеще са вероятни 
и други промени спрямо ГСПл в посока съчетаване на биоекологичните и 
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физиологични особености на дървесния вид с конкретните условия на месторастенията 
и местообитанията.   

Много добри резултати при извеждане на краткосрочно-постепенната сеч са 
постигнати в подотдели: 178-а,г, 179-а, 180-о, 182-г, 195-д и др., където е извършено 
отглеждане на подраста, някъде и двукратно, чрез изсичане на подлеса. Този опит 
следва да се мултиплицира и при провеждане на други сечи, за да не се компрометира 
възобновителния процес и да се налагат по-скъпоструващи дейности, като изкуствено 
залесяване и пр.  

 
Изпълнението на този вид сеч в бъдеще следва да се  съобрази с възприетите 

режими за стопанисване на насажденията от НЕМ „Натура-2000“ по директивата за 
хабитати, както и с решенията и препоръките на Националното съвещание за 
стопанисване на издънковите дъбови гори (8-10.11.2016 г, с.Кранево). 

 
 
1.2. Групово постепенна 

 
 Предвидена е основно във високостъблените насаждения стопанисвани според 
целите поставени от стопанските класове към които са причислени, а именно: 
„Ясенов“, „Дъбов СрНБ“, „Широколистен Високосъблен“, „Буков ВБ“, „Буков СрБ“, 
както и в няколко издънкови от „Смесен СрНБП“. Това са насаждения с налично 
естествено възобновяване  с неравномерен (групов) строеж. Предвиденото, респ. 
изпълнението по площ и запас е посочено в следващата табличка:  

  ПЛОЩ,  ха ДОБИВ,  куб.м. / с клони 
Възобновителни сечи по 

ГСПл 

%  изпъл
нение 

%  % 
спрямо 
ГСПл 

по ГСПл % на 
участие 

изпълн
ение 

%  %  
спрямо 
ГСПл 

  на 
участие 

на 
участие 

на  
участие 

2. ГРУПОВО-  
ПОСТЕПЕННА 213,8 15,3 142,5 7,7 66,7 22180 25,2 11500 13,9 51,8 

в т.ч.окончателна - 0,0 0,0 0,0   0 0,0 0 0,0   
 
 Изпълнението по площ и добив е съответно на 66,7% и 51,8%, и е реализирано в 
2 ясенови насаждения (15-а и 33-к), едно дъбово (61-г), седем букови, четири смесени 
(без преобладание) и едно церово насаждение (235-а). Следвайки доброто 
възобновяване, ГСПл от 2011 г е планирал сечи с по-високи интензивности, напр. от 
70-75-80 до 90% (33-е,к).  

По-слабото изпълнение по добив се дължи на променената нормативна уредба за 
сечите от 2013 и 2015, която ограничава интензивността на сечта при всяка намеса до 
максимум 25%, независимо от процентното покритие с подраст. Това е накарало 
стопанството да действа по-предпазливо и/или да пренасочи вниманието си към повече 
на брой насаждения. Това личи особено ясно от следващата табличка за фактическото 
изпълнение касаещо едни и същи подотдели. От нея се вижда, че от приблизително 
еднаква площ, ползването вместо 15680 м3 е било 11500 за 5-те години, т.е. с 4180 м3 
по-малко. По-чувствителна разлика се наблюдава в следните 2 подотдела: 91-н – 
отчетено 10,0 ха и 610 м3, вместо 16,6 ха и 1680 м3 с кл; 132-е – 9,0 ха и 490 м3, вместо 
12,6 ха и 1240 м3 с кл. 

Възобновителни сечи 

ПЛОЩ,  ха ДОБИВ,  куб.м.  

по  
ГСПл 

%  
Изпълне 

ние 

%  % 
спрямо 
ГСПл 

по  
ГСПл 

% на 
участ

ие 

Изпълне 
ние 

%  % 
спрямо 
ГСПл 

на 
участие 

на 
участие 

на 
участие 

2. ГРУПОВО-  
ПОСТЕПЕННА 159,9 10,2 142,5 9,4 89,1 15680 17,6 11500 16,5 73,3 

в т.ч.окончателна -         -         
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1.3. Постепенно-котловинна сеч 
 

 Предвидена е в зрели предимно дъбови или смесени насаждения с участие на 
дъбове високостъблени и за превръщане в семенни с добре протичащ възобновителен 
процес, при който дъбовия подраст е с групово разположение. Проектирана е във 
високостъблените стопански класове „Дъбов СрНБ” и „Церов“ (в едно единствено 
насаждение), и още повече издънкови от „Благунов СрНП“. Предвижданията, и 
съответно изпълнението по площ и запас за периода, са видни от табличката тук по-
долу: 

  ПЛОЩ,  ха ДОБИВ,  куб.м. / с клони 
Възобновителни сечи по 

ГСПл 

%  изпъл
нение 

%  % 
спрямо 
ГСПл 

по  
ГСПл 

% на 
участие 

изпълн
ение 

%  %  
спрямо 
ГСПл 

  на 
участие 

на 
участие 

на  
участие 

3. ПОСТ.КОТЛОВИННА 414,4 29,7 325,5 17,6 78,5 20425 23,3 12465 15,1 61,0 

Както се вижда изпълнението е относително добро – 78,5% по площ и 61,0% по 
добив.   
 

За едни и същи подотдели изпълнението е още по-високо, съответно 92,5% и 
77,0%, което се обяснява със стремежа да се работи във възможно повече от 
предвидените с такава сеч насаждения и по-малко в допълнително задействани 
подотдели:  

Възобновителни сечи 

ПЛОЩ,  ха ДОБИВ,  куб.м.  

по  
ГСПл 

%  
Изпълне 

ние 

%  % 
спрямо 
ГСПл 

по  
ГСПл 

% на 
участ

ие 

Изпълне 
ние 

%  % 
спрямо 
ГСПл 

на 
участие 

на 
участие 

на 
участие 

3. ПОСТ.КОТЛОВИННА 268,2 17,2 248,0 16,4 92,5 11495 12,9 8850 12,7 77,0 

 
От направения анализ се вижда, че допълнително с План-извлечение са 

задействани 5 нови насаждения, които не са предвидени за сеч през ревизионния 
период, но в които условията /възобновяване, склопеност и пр./ са позволявали такава 
(98-а, 108-щ, 159-б, 198-д и 213-с). Отделно от това, съобразно условията има и още 2 
насаждения с изведена постепенно-котловинна сеч, които в ГСПл‘2011 г, са били 
задействани съответно с групово-постепенна сеч (94-з) и краткосрочно-постепенна 
(241-в). 

Както се изтъкна и по-горе (за другите възобновителни сечи), причината 
изпълнението по площ да е чувствително по-висока (тук разликата е по-осезателна) е 
стремежът да се изпълнява /реализира на пазара/ ползването по натура, но поради 
нормативните ограничения (въведени през последните 2-4 години), това ползване е 
било реализирано от повече на брой и с по-голяма площ насаждения.  
 

 
1.4. Неравномерно Постепенна сеч 

 
Сечта е планирана за една част от ясеновите насаждения в Лонгоза, както и за 

едно високостъблено дъбово насаждение (208-р). В действителност обаче, в резултат и 
от промените в нормативната уредба, стопанството значително е завишило прилагането 
на тази дългосрочна сеч, като е задействала насаждения, предвиден в ГСПл с друг вид 
възобновителна сеч (основно постеп.котловинна, но също и няколко със санитарна 
сеч).  Приложението на тази сеч е разширено и върху високостъблени насаждения от 
Буковия ВБ (98-п), Широколистния ВБ (98-с), Дъбовия СрНБ (94-з, 206-г, 208-м), но 
също така и в някои със смесен произход издънково-семенни дъбови насаждения 
(БлСрНП), за които е преценено, че следва да се удължи възобновителния период, с 
оглед тяхното добро здравословно състояние и висока склопеност (109-г, 191-л,193-б). 



 10 

   ПЛОЩ,  ха ДОБИВ,  куб.м. / с клони 
Възобновителни сечи по 

ГСПл 

%  изпъл
нение 

%  % 
спрямо 
ГСПл 

по ГСПл % на 
участие 

изпълн
ение 

%  %  
спрямо 

ГСПл 
  на 

участие 
на 

участие 
на  

участие 
4. НЕРАВНОМ.ПОСТЕП. 171,1 12,3 374,5 20,2 218,9 12460 14,2 21525 26,0 172,8 

 
В съответствие с казаното, не буди съмнение и очудване, защо превишението на 

тази сеч, спрямо ГСПл и по площ (374,5%), и по добив (172,8%) е толкова голямо. 
Фактически, от всички предвидени с този вид сеч насаждения в ГСПл за цялото 10-
летие, през първите 5 години е работено в повечето от тях (Само в 5 насаждения все 
още не е влизано – 18-в, 19-а,б, 29-г и 30-д, в Лонгоза), а в останалите предстои това да 
се направи в близките 1-2 години. Това личи най-добре от следващата табличка, за едни 
и същи подотдели (98,1% по площ и 92,4% по добив). 

 Възобновителни 
сечи 

ПЛОЩ,  ха ДОБИВ,  куб.м.  

по  
ГСПл 

%  
Изпълне 

ние 

%  % 
спрямо 
ГСПл 

по  
ГСПл 

% на 
участ

ие 

Изпълне 
ние 

%  % 
спрямо 
ГСПл 

на 
участие 

на 
участие 

на 
участие 

4. НЕРАВНОМ.ПОСТЕП. 282,6 18,1 277,1 18,4 98,1 19360 21,7 17895 25,6 92,4 

 
 В контекста на казаното за Неравномерно-постепенната сеч дотук, може 
единствено да се допълни, че екипът на ТП ДГС Шерба заслужава похвала за добрите 
резултати и усърдието с което е прилагал една от по-сложните и деликатни за 
изпълнение в лесовъдската практика възобновителни сечи. 
 

 
1.5. Групово-изборна сеч 

 
 Тази сеч е планирана съвсем ограничено – общо за 10-летието в две 
високостъблени дъбови (ДСРН – 49-в,г) и в едно буково (БВ – 98-н), но стопанството 
до този момент все още не ги е изпълнявало: 

  ПЛОЩ,  ха ДОБИВ,  куб.м. / с клони 
Възобновителни сечи по 

ГСПл 

%  изпъл
нение 

%  % 
спрямо 
ГСПл 

по  
ГСПл 

% на 
участие 

изпълн
ение 

%  %  
спрямо 

ГСПл 
  на 

участие 
на 

участие 
на  

участие 
5. ИЗБОРНА 4,6 0,3 0,0 0,0 0,0 215 0,2 0 0,0 0,0 

 
 

1.6. Гола сеч и Гола сеч за ловностопански мероприятия (техническа сеч) 
 
 За периода са проектирани съвсем ограничено – едва върху 80,7 ха, от които 
46,5 ха за ловни мероприятия. Извеждани са голи сечи в наколко тополови култури – 
17-б,в, 21-а, 240-д, 241-г,д, 243-м, както и в акациево насаждения (240-г). Всички 
останали са за ловностопански мероприятия (ловни просеки). 

Изпълнението по площ и запас се вижда от следната таблица: 
   ПЛОЩ,  ха ДОБИВ,  куб.м. / с клони 

Възобновителни сечи по 
ГСПл 

%  изпъл
нение 

%  % 
спрямо 
ГСПл 

по ГСПл % на 
участие 

изпълн
ение 

%  %  
спрямо 

ГСПл 
  на 

участие 
на 

участие 
на  

участие 
6. ГОЛА 80,7 5,8 40,4 2,1 50,1 8745 10,0 5265 6,4 60,2 
в т.ч. за  Ловни мероприятия 46,5 0,0 15,3 0,0 86,9 3130 68,5 2695 0,0 86,1 

 
 От едни и същи подотдели изпълнението следва предвиденото с ГСПл:  

Възобновителни сечи 
ПЛОЩ,  ха ДОБИВ,  куб.м.  

по  %  Изпълне %  % по  % на Изпълне %  % 
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ГСПл на 
участие 

ние на 
участие 

спрямо 
ГСПл 

ГСПл участ
ие 

ние на 
участие 

спрямо 
ГСПл 

6. ГОЛА 40,2 2,6 40,4 2,7 100,5 7090 8,0 5265 7,5 74,3 
в т.ч. за  Ловни мероприятия 15,3 - 15,3 - 100,0 2625 - 2695 - 102,7 

 
Относително слабото изпълнение на голите сечи (50,1%) говори, че 

стопанството освен че се е съобразявало изцяло с ГСПл и новите изисквания въведени 
със ЗГ и Наредба №8 за сечите, през първите 5 години от ревизионния период е дало 
приоритет на всички останали сечи с естествено възобновяване.   

При извеждане на голите сечи са спазени всички изисквания, вкл. за 
допустимата големина на сечищата (до 5 ха) и последващото им почистване и 
подготовка за изкуствено възобновяване (пълна оран и риголване).   

 
По отношение на възобновителните сечи, при теренните наблюдения  се   

посетиха насаждения за които Надзора преценява и предлага промяна в ГСПл, която 
се изразява в следното:  

- Подотдел 11-г, да се задейства  с неравномернопостепенна сеч, като преди 
това се извърши подпомагане, чрез изсичане на подлеса/храстите; 

- Подотдел 32 „б“ – да се задейства/предвиди и изпълни възобновителна сеч 
„постепенно-котловинна“ с интензивност 30% и „отглеждане на подраста“. 

- Подотдел 253 „и“ – да се задейства/предвиди и изпълни възобновителна сеч 
„постепенно-котловинна“ с интензивност 30% и „отглеждане на подраста“; 

- Подотдел 254 „а“ и „б“ – да се задейства/предвиди и изпълни възобновителна 
сеч „постепенно-котловинна“ с интензивност 30% и „отглеждане на 
подраста“; 

 
Отделно с Препоръките към доклада се правят още съществени предложения, 

които следва да се имат предвид за изпълнение през оставащата част от ревизионния 
период. 

 
 
2. Отгледни сечи 

 
 През отчетния период е предвидено да се проведат отгледни сечи на площ – 
1900,8 ха, от които в иглолистни – 277,6 ха (14,6%), в широколистни високостъблени – 
1551,9 ха (81,6%) и в издънковите за превръщане – 71,3 ха (3,8%). 
 Реализирано е изпълнение от 2568,6 ха (135,1% от предвиденото по ГСПл), в т.ч. 
от иглолистни – 200,1 ха (72,1%), от широколистни високостъблени – 2312,2 ха 
(149,0%), от издънковите за превръщане – 56,3 ха (79%) (Таблица №2, стр.13). 
 
 В иглолистните култури спрямо предвижданията по ГСПл при всички видове 
отгледни сечи изпълнението по площ е по-ниско, като относителната тежест на 
прорежданията е най-висока (170,0 ха или 85% от всички отгледни сечи в иглолистните 
за периода). Изпълнението по площ е по-високо в сравнение с това по добив, като 
основната причина е че в действителност материалния добив се е оказвал по-малко от 
очакванията, защото на практика са извеждани по-малоценните и с по-малки размери и 
запас екземпляри, основно по низовия метод. От предвидените пробирки по площ 
изпълнението е на 92,1%, т.е. относително най-високо, а това показва, че и 
икономическите аргументи също са били актуални.    
 Изпълнението на осветленията и прочистките са слабо застъпени, понеже 
липсват или са съвсем малко културите (нови иглолистни не са създавни).  

вид на сечта мярка 
Предвидено  

Изпълнено 
% от 

ГСПл по ГСПл 



 12 

I.  ИГЛОЛИСТНИ 

1. Осветление ха 0 0 0,0 

2. Прочистка 
ха 10,6 4,5 42,5 
куб.м. 495 135 27,3 

3. Прореждане 
ха 239,2 170,0 71,1 
куб.м. 12450 4845 38,9 

4. Пробирка 
ха 27,8 25,6 92,1 

куб.м. 1890 1110 58,7 

    ВСИЧКО 
ха 277,6 200,1 72,1 
куб.м. 
с кл. 14835 6090 41,1 

 
 
 При широколистните високостъблени гори изпълнението е много високо: 
149% по площ и 127,7% по добив. Това показва, че в стопанството се обръща много 
сериозно внимание на младите широколистни високостъблени насаждения (букови, 
дъбови, смесени и по-малко ясенови). При извеждане на съответните сечи, лесовъдите 
обективно са надвишавали предвижданията на ГСПл и по площ и по обем, защото са 
следвали естествените процеси на интензивно развитие и растеж, както и трупания 
текущ прираст, който не е бил обхванат изцяло при инвентаризацията. Както се вижда, 
най-голямо е било преизпълнението при прорежданията (163,7% по площ и 139,6 по 
добив). Трябва да се отбележи също, че специално при прорежданията в буковите 
младиняци, материален добив не е предвиждан с ГСПл, а в редица случаи, ДЛС е 
отчитал такъв, което не е грешка, след като е могъл да бъде оползотворяван /продаван/. 
Също много високо е изпълнението и на пробирките – съответно 155,9% по площ и 
125,4% по добив, което е обяснимо със стремежа приоритетно да се дава растежен 
простор за трупане на количествен прираст на оставащите дървета и чрез управление 
на склопа да се създават условия за формиране на по-сложни по структура – 
разновъзрастни насаждения, предхождащо едни бъдещи по-дългосрочни 
възобновителни процеси. 

вид на сечта мярка 
Предвидено  

Изпълнено 
% от 

ГСПл по ГСПл 
II.  ШИРОКОЛИСТНИ ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

1. Осветление ха 56,7 57,1 100,7 

3. Прочистка 
ха 121,2 93,5 77,1 
куб.м. 1965 1610 81,9 

4. Прореждане 
ха 549,6 899,8 163,7 
куб.м. 17495 24415 139,6 

5. Пробирка 
ха 794,3 1238,5 155,9 

куб.м. 36940 46330 125,4 

6. Селекционна 
ха 30,1 23,3 77,4 
куб.м. 700 570 81,4 

    ВСИЧКО 
ха 1551,9 2312,2 149,0 
куб.м. 
с кл. 57100 72925 127,7 

 
 
 В издънковите гори за превръщане отгледните сечи са водени с внимание и  
целенасочено – регистрира се изпълнение по площ 79%.  Поради високата възраст на 
преобладаващата част на издънковите дъбови гори (преобладаващата част от тях са 
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вече в турнусна възраст), съвсем малко са насажденията за пробирка – както според 
ГСПл, така и при изпълнението. 
    
Прочистките, осветленията и отглеждането на подраста не са отчитани по видове гори 
и изпълнението им се показва тук по-долу общо за стопанството. 
 
 
 
 

вид на сечта мярка 
Предвидено  

Изпълнено 
% от 

ГСПл по ГСПл 
III  ИЗДЪНКОВИ ГОРИ за ПРЕВРЪЩАНЕ 

1. Осветление ха 0 0 0,0 

2. Прочистка 
ха 26,2 10,0 38,2 
куб.м. 345 140 40,6 

3. Прореждане 
ха 43,7 43,5 99,5 
куб.м. 795 850 106,9 

4. Пробирка 
ха 1,4 2,8 200,0 
куб.м. 20 70 350,0 

    ВСИЧКО 
ха 71,3 56,3 79,0 
куб.м. 
с кл. 1160 1060,0 91,4 

 
 
 Общо доброто изпълнение на отгледните сечи (135,1% по площ и 109,5% по 
добив) е показателен, че отгледните сечи са били сериозен ангажимент за лесовъдите от 
ТП ДЛС  „ШЕРБА” (за обособената част на бившето ДЛС „Шерба“), което е 
предопределено не само от благоприятните социално-икономически особености на 
района, в т.ч. – пазара на дървесина, но и на високия професионализъм и отговорност 
на лесовъдския състав на стопанството.   
 
Таблица №2 Обобщени данни за предвидените и изпълнение отгледни сечи 

От всички  
огледни сечи  мярка Предвидено 

по ГСПл Изпълнено % от 
ГСПл 

ОБЩО 
Ха 1900,8 2568,6 135,1 
Куб.м 
с кл. 73095 80075 109,5 

 
 При извеждане на отгледните сечи са спазени всички изисквания на 
нормативните документи. Високото изпълнение по обем на отгледните сечи 
потвърждава и обстоятелството, че с ЛУП‘2011 г, не е обхванат в пълен размер 
растежния капацитет на насажденията и лесовъдите от стопанството са изхождали 
правилно според актуалното състояние на младите и средновъзрастни насаждения. 
 
 Стопанството е отделяло специално внимание на мероприятията „осветление“, 
„отглеждане на подраста“ и „прочистки“, които са без материален добив. Същите 
съгласно установената практика са отчитани отделно, като лесокултурно мероприятие. 

 
Систематизирано данните за изпълнението на тези сечи, са както следва: 
 

Отгледни сечи без мат. добив Предвидено по 
ГСПл за 5 год 

Изпълненie за 5 год.  % спрямо 
ГСПл 
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ха % ха % 
1.Осветления / отглеждане на подраст 56,7 6,7  57,1 19,5  100,7 
2.Прочистки 158,0 18,7 108,0 36,8 68,4 
3.Изсич.на подлеса 631,7 74,6 128,2 43,7 20,3 
ОБЩО 846,4 100,0 293,3 100,0 34,7 

 
 Както личи, стопанството е полагало усилия за изпълнение на тези важни за 
бъдещото развитие на насажденията и културите мероприятия. Изпълнението е 
относително добро – изпълнение на осветленията - 101% кръгло, на прочистките е 
по-ниско (общо - 68,4%, като най-високо, както се видя по-горе, е при широколистните 
високостъблени – на 77,1%). Отчетената площ за изсичане на подлеса е 128,2 ха, при 
планирана 631,7 ха, тук обаче трябва да се има предвид, че е отчитана редуцираната 
площ – само на частите от насажденията върху които сечта е извеждана, т.е. 
сравнението не е съвсем коректно, и като списъчен състав от третирани насаждения, 
бройката им не е никак малка. Изсичането на подлеса е важно за възобновителния 
процес и следва да се коригира в бъдеще и провежда стриктно според конкретните 
условия в насажденията, вкл. и когато такова не е планирано с ГСПл. В тази посока са и 
препоръките на Националната конференция за стопанисване на издънковите дъбови 
гори (8-10.11.2016 г, гр.Кранево).  
 
 При теренните обхождания, се наблюдаваха прекрасно развиващи се млади 
насаждения – след извършено осветление, напр. 176-в,о; 195-е; 249-г,л; 253 ж. 
Отглеждането на подраста също е извършвано след сечта в някои насаждения.  

Някои неудачни решения при планирането, както и възникнала необходимост от 
отглеждане, вследствие на изведена съгл. ГСПл сеч, бяха констатирани, като напр.:  

- Подотдели 20 „б“ и „в“ са с по-висока възраст и състоянието им не изисква 
реално извършването на „осветление“, а на „прочистка“ с интензивност 20%, 
без материален добив; 

- Подотдел 33 „к“ – много добре изведена предвидената с ГСПл групово-
постепенна сеч (90% - през 2014 г), като стопанството е провело и 
отглеждане на подраста, каквото не е предвидено с плана; 

- Подотдел 34 „д“ да се изпълни пробирка в гъстите групи.  
- Подотдел 176 „в“ предвиденото „изсичане на подлеса“ да се извърши поне 2-

кратно – през 2-3 години, до достигане на подраста на височина 1-1,5 м, като 
„отглеждане на подраста /осветление“. 

- Подотдел 178 „а“ е изцяло възобновено, и при/с извеждане на предвидената 
сеч, следва да се извъши „отглеждане на подраста“. 

- Подотдел 178 „г“ прекрасно превърнато насаждение (след 90% окончателна 
сеч през 2011 г), сега спешно се нуждае от „осветление“, за да се регулира 
произхода, чрез максимално редуциране /пречупване на издънкови 
екземпляри; 

- Подотдел 195 „д“ – прекрасно превърнато насаждения (след 90% оконч.фаза  
на краткоср.пост. сеч през 2011 г) – „отглеждане на подраста/осветление“ 
(2012 г.), трябва „осветление“ да се повтори още веднъж – през 2018 г.; 

- Подотдел 253 „ж“ -  прекрасно превърнато насаждение (след 90% 
окончателна фаза през 2015 г) и извършено тогава „отглеждане на подраста / 
осветление“, се налага повторно влизане с „осветление“; 

- Подотдел 253 „з“ – да се завърши и при нужда повтори „отглеждане на 
подраста“; 

 
 

3. Санитарни сечи и Сечи за Ловни мероприятия 
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 През отчетния период са водени санитарни сечи на площ 1030,4 ха или 620,3% 
по площ спрямо предвидените с ГСПл‘2011 г. Преобладаващата част са в 
широколистните-високостъблени гори. Основната част от преизпълнението (в размер 
на 688.8 ха) се дължи на снеголома през м.октомври 2011 година, който е усвоен с 
допълнителни предписания, респ. План-извлечения. Чистенето на снеголомните петна, 
поради малките им размери е отчитано неколкократно или не е отчитано.   
 
 
 
 
 

вид на сечта мярка 
Предвидено  

Изпълнено 
% от 

ГСПл по ГСПл 
   САНИТАРНИ  СЕЧИ 

Иглолистни гори 
ха 16,7 110,0 0 
куб.м. 780 4270 547,4 

Широколистни гори 
ха 127,3 909,0 714,1 

куб.м. 3860 5545 143,7 

Издънкова за 
превръщане 

ха 14,6 11,4 78,1 

куб.м. 315 240,0 76,2 

Нискостъблени 
ха 7,5 0 0,0 

куб.м. 215 0 0,0 

ОБЩО САНИТАРНИ 
СЕЧИ 

ха 166,1 1030,4 620,3 
куб.м. 
с кл. 5170 10055 194,5 

 
 Сечите за ловни мероприятия са проектирани съгласно предвижданията на 
Лово-устройствения проект, отчитащ планираните дейности. По принцип би следвало 
да се изпълнят изцяло (на 100%) в този именно 5-годишен период, но за еднаквост в 
анализа на всички сечи, се приема ½ от предвиденот по ЛСПл.   
 
 

вид на сечта мярка 
Предвидено  

Изпълнено 
% от 
ГСПл по ГСПл 

   ЗА ЛОВНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Иглолистни гори 
ха 0 1,3 0 

куб.м. 0 360 0 

Широколистни гори 
ха 23,4 10,7 45,8 

куб.м. 2260 2335 103,3 

Издънкова за превръщане 
ха 23,1   0,0 

куб.м. 870   0,0 

Нискостъблени 
ха 0 0 0,0 

куб.м. 0 0 0,0 

ОБЩО 
ха 46,5 12,0 25,8 
куб.м. 
с кл. 3130 2695 86,1 

 
 Слабото изпълнение, се дължи предимно на съсредоточаване на дейностите 
основно в подбрани дивечовъдни участъци. 
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Не са предвиждани с ГСПл‘2011 и не са отчитани сечи за противопожарни 

мероприятия (противопожарни просеки – бариерни и/ли лесокултурни прегради, и др.). 
 

 
 
 
 
 
 
II.   ПОЛЗВАНЕ на ДЪРВЕСИНА и КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА 

 
 През отчетния период (5 години) с ГСПл‘2011 е предвидено ползване в размер 
на 166245 куб.м стояща маса с клони, която по видове сечи се разпределя, както 
следва:  

Вид на сечта 
Стояща 
маса с 
клони 

Лежаща 
маса  

% от ц. 
Леж.маса 

1. ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ 82035 73832 50.9 
2. ОТГЛЕДНИ 73228 61796 42.6 
3. САНИТАРНИ 5173 4559 3.1 
4. Лов/противопож/подлес 5810 4906 3.4 

ВСИЧКО 166245 145093 100.0 
% 100.0 87,3 х 

 
 Общото изпълнението за този 5-годишен период е 172875 куб.м стояща маса с 
клони, (104,0% ), която по видове сечи се разпределя, както следва: 

Вид на сечта 
Стояща 

маса с 
клони 

Лежаща 
маса  

% от ц. 
Леж.маса 

1. ГЛАВНИ 82745 74388 49,8 
2. ОТГЛЕДНИ 80075 66806 44,8 
3. САНИТАРНИ 10055 8008 5,4 
ВСИЧКО 172875 149202 100,0 

% 100,0 86,3 х 
 

Предвиденото ползване и неговото изпълнение за периода 2011-2015 г, по основни 
видове сечи и видове гори, по години и общо е посочено в следващата Таблица №3. 
 
Таблица №3 
за сравнение на ПРЕДВИДЕНОТО ПОЛЗВАНЕ по ГСПл  и ОТСЕЧЕНОТО  
за периода 2011 - 2015 година  по ВИДОВЕ СЕЧИ и ОБЩО 

         

година 

Възобновителни Отгледни и Санитарни ВСИЧКО  5 год. период 

предв
иден
о по 

ГСПл 

Отсе
чено 

В сравнение с 
предвиденото 

по ГСПл 
предв
идено 

по 
ГСПл 

Отсе
чено 

В сравнение с 
предвиденото 

по ГСПл предви
дено по 
ГСПл 

Отсече
но 

В сравнение с 
предвиденото 

по ГСПл 

в по-
вече 

в по-
малко 

в по-
вече 

в по-
малк

о 

в по-
вече 

в по-
малко 

кубически метра  -  стояща маса 
І. ИГЛОЛИСТНИ 

2011 80     -80 3125 1540   -1585 3205 1540   -1665 
2012 80     -80 3125 2950   -175 3205 2950   -255 
2013 80     -80 3125 1640   -1485 3205 1640   -1565 
2014 80     -80 3125 0   -3125 3205 0   -3205 



 17 

2015 80 360 280 0 3125 5170 2045 0 3205 5530 2325 0 
                          

ОБЩО 400 360 280 -320 15625 11300 2045 -6370 16025 11660 2325 -6690 
ІІ. ШИРОКОЛИСТНИ  ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

2011 9256 10150 894   12195 9950   -2245 21451 20100   -1351 
2012 9256 6135   -3121 12195 15030 2835   21451 21165   -286 
2013 9256 7970   -1286 12195 22190 9995   21451 30160 8709   
2014 9256 6500   -2756 12195 20460 8265   21451 26960 5509   
2015 9256 13540 4284   12195 9900   -2295 21451 23440 1989   

                         

ОБЩО 46280 44295 5178 -7163 60975 77530 21095 -4540 107255 121825 16207 -1637 
ІІI. ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ 

2011 8096 12530 4434   319 230   -89 8415 12760 4345   
2012 8096 11560 3464   319 50   -269 8415 11610 3195   
2013 8096 3400   -4696 319 50   -269 8415 3450   -4965 
2014 8096 7400   -696 319 660 341   8415 8060   -355 
2015 8096 3080   -5016 319 310   -9 8415 3390   -5025 

                  0       

ОБЩО 40480 37970 7898 -10408 1595 1300 341 -636 42075 39270 7540 -10345 
ІV. НИСКОСТЪБЛЕНИ 

2011 137     -137 43     -43 180 0   -180 
2012 137     -137 43     -43 180 0   -180 
2013 137     -137 43     -43 180 0   -180 
2014 137     -137 43     -43 180 0   -180 
2015 137 120   -17 43     -43 180 120   -60 

                          

ОБЩО 685 120 0 -565 215 0 0 -215 900 120 0 -780 
V. ОБЩО 

2011 17570 22680 5110   15680 11720   -3960 33250 34400 1150   
2012 17570 17695 125   15680 18030 2350   33250 35725 2475   
2013 17570 11370   -6200 15680 23880 8200   33250 35250 2000   
2014 17570 13900   -3670 15680 21120 5440   33250 35020 1770   
2015 17570 17100   -470 15680 15380   -300 33250 32480   -770 

             

ОБЩО 87850 82745 5235 -10340 78400 90130 15990 -4260 166250 172875 7395 -770 
 
Обобщено от анализа на таблицата се вижда, че изпълнението (куб.м ст.маса с клони) е, 
както следва: 

Видове  
гори 

Възобновит. сечи Отгл.+Санит.сечи Общо 
ГСПл Изп. % ГСПл Изп. % ГСПл Изп. % 

Иглолистни 400 360 90,0 15625 11300 72,3 16025 11660 72,8 
Шир.Високостъблени 46280 44295 95,7 60975 77530 127,2 107255 121825 113,6 
Издънкови за превр. 40480 37970 93,8 1595 1300 81,5 42075 39270 93,3 
Нискостъблени 685 120 17,5 215 0 0 900 120 13,3 
Общо 87850 82745 94,2 78400 90130 115,0 166250 172875 104,0 

 
Както се вижда, налице едно много добро общо изпълнение (на 104%), като при 

възобновителните сечи, за всички видове гори (без акациевите), то е над 90%. Най-
високо е изпълнението на отгледните и санитарните сечи – 115% (виж по-горе, в 
раздела за отгледните и санитарните сечи – т.2), в т.ч. при широколистните - 127,2%.   
 
 Средногодишно е реализирано ползване в размер на 34575 куб.м. при 33250 по 
ГСПл или 104% изпълнение спрямо предвиденото по ГСПл. По години ползването е 
сравнително равномерно с което е спазен принципа за равномерност и постоянство в 
ползването. През последните 5 години изпълнението на общия размер на ползуването е 
както следва:  
 

година Добита Ст.маса с 
клони 

%  
на изпълнение 

2011 34400 103,4 
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2012 35725 107,4 
2013 35250 106,0 
2014 35020 105,3 
2015 32480 97,7 

ср. годишно 172875 104,0 
 
 Обема на ползването по категории дървесина (таблица №4) е следното: 

• При възобновителните сечи добитата строителна дървесина е 29,2% от 
стоящата маса при 30,7 % предвидени по ГСПл. Макар и твърде близки, разликите в 
посока – по-нисък дял на строителната дървесина, показва най-малкото две неща: от 
една страна пазарното търсене на строителна дървесина е ниско и стопанството се 
съобразява с него, а от друга – преобладаващата част от насажденията в които е 
работено са в напреднала/пределна възраст и с повреди, което предопределя по-ниското 
качество, респ. категория на добивите като цяло и съответно увеличаване дела на 
дървата за огрев, при запазване дела на отпада (90,0 % планиран и 89,9 % реализиран). 

  
• При отгледните сечи добитата строителна дървесина е с малко по-

голяма тежест – 32,6% от стоящата маса при 35,4% по ГСПл, което показва, че се 
работи преобладаващо по низовия метод, като се вадят преобладаващо 
лошокачествените стъбла.  
 
 Разпределението по категории дървесина е показано в следващата Таблица №4: 

ТАБЛИЦА  № 4 
за РАЗМЕРА на ГОДИШНОТО ПОЛЗВАНЕ по ВИДОВЕ СЕЧИ и по КАТЕГОРИИ ДЪРВЕСИНА за 

периода 2011 - 2015 година  

Вид на сечта 
Стояща 
маса с 
клони 

Лежаща 
маса  

категории дървесина 
дърва върш

ина едра средна дребна всичко 

предвидено по ГСПл 
1. ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ 82035 73832 19564 4536 1098 25198 48053 582 

% 100 90,0 23,8 5,6 1,3 30,7 58,6 0,7 
2. ОТГЛЕДНИ 73228 61796 7352 15380 3203 25934 34598 1264 

% 100 84,4 10,0 21,0 4,4 35,4 47,3 1,7 
3. САНИТАРНИ 5173 4559 7 220 69 296 4203 61 

% 100 88,1 0,1 4,2 1,3 5,6 81,3 1,2 

4. Лов/противопож/подлес 5810 4906 462 582 458 1502 3295 110 

% 100 84,4 7,9 10,0 7,9 25,8 56,7 1,9 
ВСИЧКО 166245 145093 27385 20717 4828 52929 90148 2016 

% 100 87,3 16,5 12,5 2,9 31,9 54,2 1,2 
добив 

1. ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ 82745,0 74388 13373 8756 2016 24145 50106 137 

% 100,0 89,9 18,0 10,6 2,4 29,2 60,6 0,2 

2. ОТГЛЕДНИ 80075 66806 1236 22110 2740 26086 40720 0 

% 100,0 83,4 1,9 27,6 3,4 32,6 50,9 0,0 

3. САНИТАРНИ 10055 8008 390 745 344 1479 6529 0 
% 100,0 79,6 4,9 7,4 3,4 14,7 64,9 0,0 

ВСИЧКО 172875 149202 14999 31611 5100 51710 97355 137 

% 100,0 86,3 10,1 18,3 3,0 29,9 56,3 0,1 
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 Общо от всички видове сечи по ГСПл от стоящата маса е  предвидано да се 
добие 31,9% строителна дървесина и 54,2% дърва за огрев, като реализираните са 
съответно 29,9% и 56,3%.   
 Като цяло стопанството се е справило успешно при оползотворяването на 
добитата дървесина. Добитата лежаща маса (149202 куб.м) представлява 86,3% от 
общата стояща маса, при проектна – 87.3%. 
 Различията от проекта по отношение структурата на добивите по категории 
дървесина са минимални. Видно е, че стопанството е работило със стремеж за 
оптимална структура, която е съобразена освен с биологичните и екологични условия, 
още и с пазарната реализация. Съчетанието е налице и трябва да продължат усилията за 
налагането на устойчивост на посочените добри тенденции. 

 
III.  ВЪЗОБНОВЯВАНЕ и ЗАЛЕСЯВАНЕ 
 
1. Естествено възобновяване 

 
Естественото възобновяване в района на ловното стопанство протича много 

добре. То се регулира посредством правилното извеждане на предвидените по проект 
краткосрочно-постепенни, постепенно-котловинни, групово-постепенни и 
неравномерно-постепенни сечи, както и посредством подпомагане на естественото 
възобновяване, основно чрез изсичане на подлеса и храстите. Предвидено е било 
основно в насажденията за осеменителна фаза на краткосрочно-постепенната сеч за 
ускоряване появата и развитието на естествен семенен подраст, но и при някои от 
постепенно-котловинните, групово-постепенните и неравномерно-постепенните сечи с 
цел да се предпази вече появилият се подраст от заглушаване и допълнително 
засенчване. За 5-годишния период, редуцираната площ върху която е планирано това 
мероприятие възлиза на  631,7 ха. 

Такова подпомагане за изтеклите 5 години, стопанството е провело на площ от 
128,2 ха (20,3% изпълнение). Правило го е ръчно с брадви. В действителност 
сравнението не е съвсем точно, тъй като отчетът за това мероприятие е за редуцираната 
(третирана) площ, за която се плаща възнаграждение на бригадата. Т.е. двете цифри не 
са съпоставими и за да се избегне това, в бъдеще трябва да се подсигури и отчитане 
съпоставимо на планирането, а именно за цялата площ на третираните насаждения.  

Тъй като за региона на стопанството, а и не само в него, ефектът от „изсичане на 
подлеса/храстите“ винаги е положителен (напр. подотдели: 15-а,д; 16-а; 17-г в 
лонгоза, както още – 112-ж; 184-а, и др.), независимо от планирането (дали го има или 
не),  грижите за подпомагане на естественото възобновяване, следва да придобият 
нови измерения и значение.  

Затрудненията на стопанството са предимно в социален план (осигуряване и 
логистика на работната сила) и следва да намерят решение, като досегашната практика 
от ползването на сезонни работници се разшири, вкл. чрез осигуряване на 
необходимата логистика и екипировка. При теренните проверки се установиха 
категорично добри резултати(!) благодарение на високия експертен потенциал – опита 
на специалистите от стопанството, който именно трябва да се мултиплицира. 

 
2. Залесяване 
 

 Общо за отчетния период са предвидени залесявания на площ – 34,2 ха. 
Изпълнено е общо залесяване на площ – 6.5 ха или 19,0%. 

 
2.1.  По насоки 
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По насоки на залесяване от предвидените по ГСПл, стопанството единствено е 
реализирало „ново залесяване“ – върху 6.5 ха (95,6% спрямо планираното) – таблица 
№5. Залесяванията в „зрели невъзобновени насаждения“ са били планирани най-вече 
като залесяване на невъзобновени сечища, залесяване след гола сеч, както и след 
окончателна сеч – общо на 27,4 ха. Извършените от ДЛС залесявания са след 
извършени голи сечи на тополови култури (17-б,-в), както и за пълното възстановяване 
на силно изредена ясенова култура  (8-о), като и при двата случая залесяванията са 
отчитани като „ново залесяване“. 
 
Изпълнението по години е както следва: 
 
 

ТАБЛИЦА  № 5 
за извършените ЗАЛЕСЯВАНИЯ през периода 20011 - 2015 година  

 
 

година 

ЗАЛЕСЯВАНЕ  
всичко 

Употребени 
фиданки 

 
хил.бр. 

В зрели 
невъзобновени 

Ново 
залесяване 

------- Попълване 
редини 

Хектари 
2011       
2012       
2013  3,1   3,1 2,37 
2014  3,4   3,4 17,0 
2015       

Всичко  6,5   6,5 19,37 
По ГСПл  
За 5 години 

27,4 6,8   34,2 131,15 

В по-вече       
В по-малко 27,4 0,3   27,7 111,78 

   % изпълн.  95,6   19,0 14,8 
 
 Технологичните планове за залесяване са изготвени на база оптимален състав, и 
изисквания съгласно Наредба № 2 /07.02.2013 г/, за условията и реда за залесяване на 
горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални защитни и 
стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените 
култури, тяхното отчитане и регистриране. 

 
Незпълнението на залесяванията, основно се обяснява с два фактора: 
- Лесовъдите в стопанството максимално се възползуват от много 

благоприятните растежни условия, което в съчетание с лесовъдски 
правилното извеждане на възобновителните сечи, и навременните грижи 
(чрез подпомагане-без залесяване), са разчитали повече на естественото пред 
изкуственото възобновяване, което е и икономически по-оправдано! 

- След нормативните промени със ЗГ‘2011 г, които фаворизираш естественото 
възобновяване, стопанството правилно се е ориентирало изцяло в районите 
където залесяването е изрично необходимо, а успехът гарантиран (с полагане 
на изискуемите се усилия и средства). 

 
 
2.2. По дървесни видове  
 

 В таблица № 6 е показано сравнение на предвиденото по ГСПл и изпълнено 
залесяване по дървесни видове. 
 При предвидено залесяване 34,2 ха (за 5 години), изпълнението през 5-те години 
е само 6,5 ха редуцирана площ, или на 19,0%.  
 

ТАБЛИЦА  № 6 
за сравнение на ПРЕДВИДЕНОТО по ГСПл и ИЗПЪЛНЕНО ЗАЛЕСЯВАНЕ 
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 по ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ през периода 20011 – 2015 година  
 

Дървесен вид 
Предвидено по 

ГСПл 
Действително 
Изпълнено 

% 
спрямо 
ГСПл ха % ха % 

ШИРОКОЛИСТНИ 
И-214 16,6 48,5 -   
И-55-65 - - 3,1 47,7 18,7 
Полски ясен 10,1 29,5 3,4 52,3 33,7 
Зимен дъб 2,6 7,6 - -  
Благун 2,3 6,7 - -  
Среброл. липа 0,9 2,6 - -  
Източен бук 0,3 0,9 - -  
Скоруша 1,0 2,9 - -  
Киселица 0,2 0,0 - -  
Череша 0,2 0,0 - -  
ВСИЧКО 
ЗАЛЕСЯВАНЕ 

 
34,2 

 
100,0 

 
6,5 

 
100,0 

 
19,0 

 
 От предвидените девет дървесни видове за залесяване, за сега използваните са 
само два.  Прави впечатление, че е работено само в Лонгоза, и само с видове, които са 
основни за неговата флора – полски ясен (подотдел 8-„о“) и от добре аклиматизираните 
тук клонове евроамериканска топола I 55-65 (подотдели 17-„б“ и „в“).   
 В бъдеще при избора на дървесни видове за залесяване стопанството трябва да 
се съобрази и с изискванията за обособените Защитени зони по ЗБР (НЕМ Натура 
2000), като използува изключително местни автохтонни видове, както е указано в 
режимите за стопанисване на съответстващите на насажденията хабитати. 
   
 При съпоставка за едни и същи подотдели при предвидено залесяване от 6,5 ха, 
изпълнението е идентично – 6.5 ха. Културата от полски ясен е от 3,4 ха е залесена с 
17000 бр.фиданки. При тополовите култури действително залесената площ е с 0,9 ха 
по-малка, но в рекапитулациите са отчетени целите площи на 2-та подотдела – 17 „б“ 
1,8 ха, вместо цялата 2,2 ха  и са използвани 1970 бр.фиданки; 17 „в“ – 0,4 ха, вместо 
0,9 ха и са използвани 400 бр.фиданки.  
 Използваните схеми за залесяване в Лонгоза са 2,5 х 0,8 м за ясена, защото при 
нея се създава възможност за обработка с дискова брана след залесяването. За 
тополите използваната схема е 3 х 3 м. 
 
  Създадените в лонгоза култури са в много добро състояние (цитираните 
подотдели), в т.ч. и тополовите култури. Използваният клон тополи I-55-65 е с 
произход Италия и е доставен от разсадника на ДГС Шумен. Полския ясен е местно 
производство. 
 Културите се окопават и отглеждат в зависимост от възрастта и затревяването 
им един до три пъти. Отчетеното прихващане по години е както следва: 2014 – 96%, 
2015 – 97%, 2016 – 97%.  
 
 

2.3.  Почвоподготовка 
 
 Предвидената почвоподготовка по ГСПл за залесяване през отчетния период и 
нейното изпълнение по площ са както тези по  вид на залесяването (в предходния 
раздел и тук в Таблица № 7).  
 С ГСПл не е предвиждано подпомагане на естественото възобновяване с 
опростено разрохкване 5-10см  и разрохкване под склопа с животинска тяга в лонгоза.   
 
 Ръчната почвоподготовка е предвидена символично – върху 0,4 ха. Извършеното 
залесяване е изцяло в Лонгоза и е след пълна обработка – машинна – пълна оран (на 
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6,5ха). При залесяването с полски ясен (8 „о“ – 3,4 ха), след оранта е извършвана и 
частична обработка – ръчни дупки, което не е отчитано (за да се избегне дублиране на 
площа). Същевременно в същия подотдел е правено отглеждане, чрез ръчно 
„окопаване“ в реда и дисковане в междуредията. 
 При предвидено участие на механизираната почвоподготовка – 98.8%, тя е 
19.0%, съответно на цялостното по-ниско изпълнение. 
 
 
 
 
 
 

ТАБЛИЦА  № 7 
за сравнение на ПРЕДВИДЕНАТА по ГСПЛ и ИЗПЪЛНЕНА ПОЧВОПОДГОТОВКА  

за периода 2011 - 2015 година  
Вид на почвоподготовката Предвидено по ГСПл Изпълнениe % спрямо 

ГСПл ха % ха % 
I  РЪЧНА 

1. ръчни тераси 0,4 1,2 -  - 
2. ръчни дупки -    - 
ОБЩО 0,4 1,2 -  - 

II МЕХАНИЗИРАНА 
Дупки с моторен свредел 7,7 22,5 -  - 
Орни пояси тракторна тага 3,3 9,6 -  - 
Пълна оран тракторна тяга 22,8 66,7 6,5 100,0 28,5 
ОБЩО 33,8 98,8 6,5 100,0 19,0 
ВСИЧКО 
ПОЧВОПОДГОТОВКА 

 
34,2 

 
100,0 

 
6,5 

 
100,0 

 
19,0 

 
 При теренните проверки се установиха и някои несъответствия при 
планирането, във връзка с което се препоръчва: 

- Предвиденото в подотдел 10 „б“ „ново залесяване“ е неуместно и следва да 
отпадне, предвид действително по-високата пълнота към момента. 

- Напълно са възобновени и следва да отпадне предвиденото залесяване („ в 
зрели невъзобновени“) подотдели: 60-е, ж; 156-а; 159-г; 188-м; 194-г; 250-г, 
252-д. 

-  Предвидено е по погрешка залесяване в подотдел 33“1“, което следва да 
отпадне, защото се намира между дига и река и е вид територия „за нуждите 
на водното стопанство“. 

 
 Разсадници  - За задоволяване нуждите от посадъчен материал, ловното 
стопанство е разполагало с един постоянен горски разсадник "Лонгоза" – подотдел 
29 ”2” - с площ 1.5 ха -държавна собственост. Към момента обаче, разсадника не 
функционира. Посадъчен материал от местни дървесни видове се произвежда в 
разсадник „Чергана“ на територията на бившето ДГС Старо Оряхово. 
Семепроизводствените насаждения обособени на територията на стопанството е 310,2 
ха и те са достатъчни за задоволяване нуждите от семена и запазването на генетичния 
фонд. 
 

На територията на ТП ДЛС "Шерба" /в неговите граници до 01.06.2012 г./ са 
създадени и две географски култури в подотдели: 29 ”ж”, ”з” с обща площ 4.8 ха, които 
са в добро състояние. 
  
 От извършените наблюдения върху състоянието и растежа на някои от 
създадените в различно време култури в стопанството, се налагат следните по-важни 
изводи: 
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- При сравнение на култури създадени чрез „сеене“ на семена и чрез „садене“ 
на 1-2 годишни семенищни фиданки, определено по-успешни и в добро 
състояние са културите създадени чрез „садене“. Примерите не са един и 
два, основно в Лонгоза, но очевиден е следния: подотдел 29 „р“ – култура от 
полски ясен, сега на 8 години, създадена чрез „сеене“, и също от полски ясен 
– 28 „д“ – чрез садене, сега на 10 години, която има значително по-добра 
перспектива за развитие! Тъй като въпросът за залесяване чрез „сеене“ на 
семена периодически възниква и се коментира, въз основа на извършените 
наблюдения по време на надзора и проведените разговори с специалисти от 
стопанството, препоръчваме специално за Лонгоза (а и не само там) да се 
използва методът на залесяване, чрез „садене“ на семенищни 1-2 
годишни фиданки. 

- В сравнение с културите от полски ясен, тези от черен орех не се развиват 
така добре, според очакванията при тяхното създаване (най-младите с ГСПл 
са на 15 години, а най-старите – на 35 г). При заливане на културите (те са 
изцяло в Лонгоза), в тях се появява масово подраст от полски ясен 
(напр.подотдел 35 „в“), който именно следва да се пази, с оглед една бъдеща 
трансформация на черно-ореховата култура в семенно насаждение от полски 
ясен. Оказва се, че при микроусловията в Лонгоза този вид-екзот, далеч не 
може да достигне производствените капацитети, характерни за него в 
родината му – Северна Америка. Освен това ограниченията в режимите по 
Натура-2000, налагат ограничения върху използването за залесяване на 
чужди видове. В тази връзка се препоръчва черния орех от оптималния 
бъдещ състав (видовете за залесяване) на насажденията в които е даван, 
да се замени с полски ясен. 

 
Книгата за добивите и книгата за горските култури са попълвани навреме и се 

водят много добре.   
 В раздела ”Бележки на ДГС” в долната част на таксационните описания 
своевременно са вписвани данните за извършените сечи и залесявания (екземплярите за 
ГСУ). 
  
 

IV.  СТРОИТЕЛСТВО на СГРАДИ и ПЪТИЩА 
 

1. Сгради 
 С ГСПл‘2011 г не било предвидено ново строителство от текущи реонти и 
поддръжка за което са определени общо за 10-летието 370000 лева. От тях 70000 – за 
реконструкция на сградата по пътя за местността "Дуванка" като "ловен дом". 
 През изтеклия 5-годишен период (2011-2015 г), стопанството е осъществило 
следните строителни и ремонтни дейности: 

1. Изграждане на склад за зърно – 240 кв.м – 26 941,20 лв.  
2. Изграждане на площадка за селскостопанска техника – 300 кв.м. – 18 908,64 

лв. 
3. Ремонт на покрива на административната сграда в с.Горен Чифлик (2012 год,  

4165,71 лева) и 
4. Ремонт на „Голям ловен дом“ в м. Шерба (2014 год, 12 200,60 лева). 

 
След вливането на ДГС „Ст.Оряхово“ в ДЛС „Шерба“, в средата на 2012 г., 

административното управление на ТП ДГС „Шерба“ в неговите нови граници, се 
съсредоточава в с.Старо Оряхово. Бившата административна сграда в с.Г.Чифлик 
остава с поддържащи /затихващи функции. Нейносто състояние с ускорени темпове се 
влошава, като към настоящия се използват само няколко помещения в партерния етаж 
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(Седалище на РУГС и като склад за документация). С много малки изключения (за 
партерния етаж) всички помещения в сградата са в окаяно положение, поради пробиви 
в покривната конструкция, независимо от всички извършени досега ремонти. Т.е. 
функционално и практически сградата от няколко години е само източник на разходи за 
ремонти и поддръжка, без да е в състояние да доприная с нещо за дейностите на 
стопанството. Освен всичко тя е и опасна за пребиваващите в нея, поради 
перманентната възможност от къси съединения, респ. от пожари, поради повсеместната 
влага (в момента предвидливо токът е спрян за цялата сграда, с изключение на стаята 
помещавана от РУГС). 

С оглед на така изнесените констатации, се препоръчва следното:  
Комисия назначена от Директорът на СИДП гр.Шумен, с включени в нея 

външни строителни специалисти, да установи състоянието, да направи финансов 
анализ и на тази база предложи решение в следните два примерни варианта:  

- цялостен основен ремонт със смяна на покривната конструкция, което би 
било изгодно при някаква дефинирана от СИДП  и ТП ДЛС „Шерба“ и 
безспорна функционална нужда, или  

- събаряне на сградата и разработване на цялостно ново устройствено /и 
функционално/ решение на комплекса сгради в двора на бившата 
административна сграда в с.Г.Чифлик. 

   
2. Пътища 

 През десетилетието с ГСПл‘2011 г е предвидено строителство на четири нови 
пътища с обща дължина 20,8 км, а именно:  

 1. Горски път – "Лиса могила"-"Кръста"                    - 7.3 км 
 2. Горски път – "Три кладенци"-"Бялата вода"-"Кръста"    - 2.1 км 
 3. Горски път – "Дъската"-"Костурка"                      - 7.0 км 
 4. Горски път – "Шерба"-"Петльова чука"-"Кръста"         - 4.4 км 

 За построяването им са предвидени общо 2080000 лева. 
 
 В изтеклия 5-годишен период (2011-2015 г) ДЛС е извършило ново строителство 
на 4,6 км нови горски пътища, както следва: 

1. ГП „Дъската“ – „Костурка“ – 1,78 км (отдели 177,178,188 и 198); 
2. ГП „Три кладенеца“ – „Кръста“ – 1,51 км (отдели 85,94,95 и 97); 
3. ГП „Шерба“ – „Петльова чука“ – 1,31 км  

Строежът на тези пътища е струвал на ТП ДЛС  610 744 лева и е финансиран от 
Фонд „Инвестиции в горите“. 
  

Предвидените ремонти на съществуващите пътища – чакълиране, подравняване, 
направа на отводнителни съоръжения и др. са с обща дължина 38,6 км, на обща 
стойност 193500 лева за целия ревизионен период (10год).  

 
В изтеклия 5-годишен период, стопанството е извършило следните ремонтни 

дейности: 
1. ГАП (горски асфалтов път) „Орехите – Колелото“ – ремонт и възстановяване 

на 1 бр. водосток, и ремонт и отводняване на 1 бр. пътен възел; 
2. ГАП „Николов гроб – Стоянова чука“ – основен ремонт на водосток – 1 бр. 
3. ГАП „Шерба“ – ремонт  рехабилитация - 550 л.м; 
4. ГАП „Горен чифлик – Три кладенеца“ – основен ремонт на 1 бр. водосток; 
5. ГАП „Николов гроб“ – основен ремонт на 1 бр.водосток; 
6. ГАП „Стублицата“ : рехабилитация на 450 л.м участъци; ремонт на 4 

бр.водостоци и почистване на канавки – 600 л.м; 
 
Общата стойност на тези ремонтни дейности възлиза на 57 877,21 лева, като 

същите са извършвани със собствени средства.  
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V.   ЛОВНОСТОПАНСКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 Общата ловностопанска площ на ДЛС  ”ШЕРБА” в границите му до 2011 г. вкл, 
съгласно Ловностопанския план (ЛСПл) възлиза на 23851,4 ха, от която 14497,8 ха са в 
горски територии  и 9353,6 ха са земеделски територии.  

В т.ч. на ловностопанската площ Държавния ловен район (ДЛР) „Шерба“ е 
обособен на обща площ 11606,0 ха, ЛС „Балкан“  (на предоставените ловни райони – 
ПЛР)– 12245,4 ха.  
  ДЛР „Шерба” се дели на 4 ловностопански комплекса (ЛСК): 1-ви ЛСК 
„Шерба” (включващо 1 БИСД „Шерба“ + още 5 бр. ловища); 2-ри ЛСК „Фазанарията (с 
1 БИСД ”Фазанарията“) ; 3-ти ЛСК „Цигански лонгоз” (с 1 ловище) и 4-ти ЛСК 
„Лонгоза” (с 1 ловище). 
  

За отчетния период 2011-2015 г са изпълнени мероприятия, както е посочено в 
Таблица №8. По принцип заложените с ловоустройствения проект мероприятия е 
препоръчано да се изпълнят още през първите 3 години, за да има ефект от тях, поради 
което е колона „Предвидено по ГСПл“ е посочена цялата, а не редуцираната площ. 
 
 А. Фуражна база 
 
 Както се вижда от Таблица №8а, налице е изоставане на изпълнението по вид и 
количества според планираното с ловностопанския план.  

 
Таблица №8а за предвидените и изпълнени ловностопански мероприятия  

- Фуражна база 
Вид на мероприятието и 

съоръжението 
мярка Предвидено 

по ЛСПл 
изпълне

но 
% спрямо 

ЛСПл 
I. ФУРАЖНА  БАЗА 
1. дивечови ниви дка 1272 1050 83 
2. дивечови ливади дка 338 270 80 
3. дивечови сечища дка 690 257 37 
4. ловни просеки дка 752 507 67 
Всичко дка 3052 2084 68 

 
 Б. Необходим фураж /средногодишно/ 
 
 Видно от данните предоставени от стопанството, налице е отлично изпълнение 
при подхранването с концентриран фураж и донякъде с груб фураж. 
 

Таблица №8б за предвидените и изпълнени ловностопански мероприятия  
- Необходим фураж - средногодишно 

Вид на мероприятието и 
съоръжението 

мярка Предвидено 
по ЛСПл 

изпълне
но 

% спрямо 
ЛСПл 

II. НЕОБХОДИМ ФУРАЖ  /средногодишно/ 
1. Концентриран /овес, пшеница, 
просо и царевица/: 

тон 103,4 179,0 173,1 

2. Груб  /сено, люцерна фур.грах,    
                бръст/: 

тон 129,6 74,0 57,1 

3. Сочен тон 90,8 - 0 
Всичко тон 323,8 253,0 78,1 

 
По данни на стопанството са доставяни годишно следните количества фуражи: 

- Концентриран:  – царевица – х 130 т/год или общо – 650 т  
- пшеница – х  49 т/год или общо за периода – 245 т. 
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 - Груб – собствено производство: - х 2 т. сено и х 72 т. люцерна, общо за п-да – 
370 т. 
 По данни на стопанството за зелено подхранване ежегодно са засявани следните 
количества семена, по дка и години, както следва: 

 2011 г. 
Сорго – 7 бр. х 20 = 140 кг – 28 дка 
Силажно сорго – 1250 кг – 250 дка 
Царевица евростар – 9 бр.х40 = 360 кг – 120 дка 
Царевица кнежа – 350 кг – 100 дка 
Фуражно зеле – 50 кг 
 2012 г. 
Суданка – 150 кг – 75 дка 
Пшеница – 10940 кг – 273 дка 
 2013 г. 
Люцерна – 450 кг – 150 дка 
Сорго – 49 бр.х 20 = 980 кг – 196 дка 
Пшеница – 4460 кг – 134 дка 
Суданка – 150 кг – 75 дка 
 2014 г. 
Ечемик – 750 кг – 30 дка 
Сорго – 1475 кг – 295 дка 
Пшеница – 13972 кг – 354 дка 
 2015 г. 
Пшеница – 9776 кг – 231 дка 
Сорго – 77 бр. х 10  = 770 кг – 154 дка 

 
 

В. Биотехнически съоръжения 
 
 От предвидените за изграждане биотехнически съоръжения, се вижда общо 
неизпълнение, само с 3 изключения – при сеновал хранилка, солища и покрито високо 
чакало, а някои изобщо не са направени.   
 

Таблица №8в за предвидените (съществуващи и планирани за изграждане) и 
изпълнени ловностопански мероприятия  - Биотехнически съоръжения 

Вид на мероприятието и 
съоръжението 

мярка Предвидено 
по ЛСПл 

изпълне
но 

% спрямо 
ЛСПл 

III. БИОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ  
1. Сеновал хранилка Бр 7 8 114,3 
2. Силажна яма Бр 7 - - 
3. Ровник Бр - - - 
4. Кош за концентриран фураж Бр 20 17 85 
5. Комплексна хранилка Бр 41 29 71 
6. Хранилка ясла Бр 15 11 73,3 
7. Заслон хранилка Бр 22 19 86 
8. Висока хранилка Бр - - - 
9. Хранилка за диви свине Бр 48 48 100 
10. Солище Бр 23 30 130,4 
11. Водопоище Бр 36 15 41,7 
12. Калище Бр 43 43 100 
13. Хранилка за кокошеви Бр 73 6 8 
14. Хранилка за патици Бр 6 2 33 
15. Хранилка за зайци Бр 50 2 4 
16. Високо закрито чакало Бр 29 20 69,0 
17. Високо покрито чакало Бр 3 3 100 
18. Високо открито чакало Бр 4 1 25,0 
19. Ниско чакало  - за д.св,  Бр 31 22 71 
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20.                           - за фазани 42 - - 
21. Капан за едър дивеч /д.свиня Бр 9 5 56 
22. Капан за хишници Бр 23 5 21,7 
23. Оградна мрежа – общо Км 37 25,7 70 
24. Чешма Бр 5 5 100 
25. Волиер за фазани Бр 2 2 100 
26. Ловен дом Бр 4 4 100 
27. Ловен заслон Бр 8 8 100 

 
От таблицата се вижда, че всички планирани ловностопански мероприятия са 

изпълнявани от стопанството много добре. Като допълнение към тези регистрирани 
резултати, трябва да се има предвид, че някои от планираните съоръжения са се оказали 
в повече от реалните нужди, а от друга страна пък стопанството е реализирало 
съоръжения и други мероприятия, които по различни причини не са били отчитани. 

 
  
 
VI.   ДОБИВ на СТРАНИЧНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ 

 
 Рамерът и характера на страничните ползвания през периода 2011-2015 година 
са посочени в таблица № 9, тук по-долу. 
 

1. Паша 
 

 По ГСПл средногодишно за отчетния период за паша са предвидени 3046,0 ха. 
Върху тази площ се предвижда да се допускат или 3045 броя едър добитък, или 15229 
броя дребен добитък, или комбинация от тях. 

№  
по 
ред 

 
Странични 
ползвания 

 
 

мяр
ка 

 
Години 

Общо 
за 5 

години 
ср.год.  

Предви
дено по 
ГСПл 
ср.год 

В 
повече 
или по-
малко 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Паша          
 А/обща площ ха Разрешителното се издава за всички 

разрешени площи, т.е. върху  3046,0 
 

3046,0 
 

3046,0 
 

Х 
 Б/едър добитък бр    161 10 34 или 

3045 
 

Х 
 В/ дребен добитък бр 373 295 308 2592 1180 950 или 

15229 
 

Х  
 
 Съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за горите ЗГ (чл.123), 
стопанството издава разрешителни, независимо от броя на пашуващите животни – за 
цялата разрешена площ за паша върху неговата територия. Тази площ заедно с 
допустимия брой пашуващи животни върху нея, се определят с ГСПл и важат като 
рамка в която местните структури и кметовете на населените места се съобразяват.  

По данни на стопанството на всички желаещи са издадени разрешителни за 
паша в държавните горски територии. 

Големия процент защитни и рекреационни гори и гори в защитени територии, 
както и  силно намалялото количество на отглежданите домашни животни в региона, 
поради голямото обезлюдяване през последните години, са причина за ниския размер 
на пашуващи животни, респ. желаещи. 
 

2. Добив на билки, горски плодове и сено 
 
 Добивите на конкретни количества гъби, билки, горски плодове и сено, по 
обясними причини е било трудно да се планират, защото от една страна няма масови 
находища от тях, от друга страна развитието и плодоносенето им зависи от годишните 
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промени на климатичните укловия, особеностите на растителната среда, 
антропогенните фактори и други.  
 Въпреки това в проекта е показан възможен добив на 1500 кг гъби годишно и на 
1500 кг билки. 
 Със Заповед № РД49-143/25.04.2013 г. на Министъра на ЗХ се определя цена за 
ползване на гъби, горски плодове, ароматни и лечебни растения, извън списъка на 
лечебните растения по Закона за лечебните растения, с право на добив от горските 
територии, предоставени за управление на държавните предприятия или общинска 
собственост за календарна година. 

През изтеклия период, на основание издадените разрешителни (всяко едно 
такова се издава за цялата година и за цялата територия на стопанството), са отчитани 
количества, както е посочено в Таблица №9. 
 

ТАБЛИЦА  № 9 
за СТРАНИЧНИТЕ ПОЛЗВАНИЯ през периода 2011 – 2015 година  

№  
по 
ред 

Странични 
ползвания 

 
мяр
ка 

Години Общо 
за 5 г. 
ср.год.  

 Предв.с 
ГСПл 
ср.год 

 
В  

+ / - 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 Гъби бр. 1 1 1 1 1 1 1,5 -0,5 
2 Пчелини бр 10 18 26 31 46 26 - +26 
3 Билки           
 а/ цвят от липа кг 2000 2000    800  

 
 
 
 
 
 

1500 

 
 
 
 
 
 
 

-400 

 б/ черв. кантарион кг    5  1 
 в/ бял равнец кг   10 50  12 
 г/ риган кг   10 50  12 
 е/ смрадлика кг   10 10 50 14 
 ж/ мащерка кг   10 80 50 28 
 з/ коприва гръцка кг   10 50 50 22 
 и/ живовляк кг   10 40  10 
 к/ прищншица кг   20  50 14 
 л/ глухарче кг   20 20 50 18 
 л/ репей дребен кг   20 20 50 18 
 м/ подбел кг   10 10  20 
 н/ пелин полски кг   10 30  8 
 о/ камшик кг    30  6 
 п/ звъника кг    40  8 
 р/ черен оман кг     550 110 

4 Горски плодове           
 а/ шипки кг   10 5  3 - +3 
 б/ къпини кг      - - - 
 в/ орехи /черен/ кг   50 120 50 44 - +44 
 г/ глог    30 5  7 - +7 

5 Коледни елхи бр - - - - - - - - 
5 Листник м3

 - - - - - - - - 
6 Сено т като ловностопанска дейност /фуражна база 

 
 Горната таблица отразява интереса на заинтересуваните фирми и физически 
лица към възможностите които осигуряват горските територии за снабдяване с 
недървесни ресурси. Интересът в европейски и световен мащаб към този вид продукти 
бележи висок ръст, а българските имат това предимство, че имат потенциала на 
хилядолетни традиции свързани с високия енергиен заряд на българската земя и 
осигуряват вътрешно здраве и красота.  

Видно от резултатите е ясно, че стопанството максимално оползотворява 
недървесните продукти от горите в региона, според проявения интерес към тях. 

Разполагането на пчелини в Държавните горски територии може да продължи, 
докато има интерес от страна на местното население, като дейност от която има полза и 
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за двете страни. При всички случаи това трябва да става с разрешението на Държавното 
ловно стопанство. 

 
 
 

VII.  ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ и ОХРАНА на ГОРИТЕ 
 

1.  Противопожарни мероприятия 
 
 Горите на в ДЛС „Шерба“ съгласно ГСПл‘2011 г. се разпределят по класове на 
пожарна опасност, както следва: 

II клас (висока пожарна опасност)     -    529.1 ха   -   3.6 % 
III клас (средна пожарна опасност)    -   1286.0 ха   -   8.9 % 
IV клас  (ниска пожарна опасност)     -   6834.0 ха   -  47.1 % 
V клас (много ниска пожарна опасност) -   5854.1 ха   -  40.4 % 
----------------------------------------------------------------------------------- 
                                ВСИЧКО      14503.2 ха   - 100.0 % 

 
 Изпълнението на противопожарните мероприятия е дадено в таблица № 10 
 

ТАБЛИЦА  № 10 
за ПРЕДВИДЕНИТЕ по ГСПЛ и ИЗПЪЛНЕНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

през периода 2011 – 2015 година 
№ по ре МЕРОПРИЯТИЯ Мярка План по ГСПл Отчет % 

  1.       Лесокултурни прегради  
1.1 Направа на нови и поддръжка на 

съществуващи 
км 90,0 4,6  5,1 

  2.       Защитни минерализовани ивици 
2.1 Поддръжка на съществуващи  км 5,0 20,0 400,0 
2.2 Направа на нови   км 37,5 - - 
3. Устройване на площадка за кацане на 

авиационна техника /съществуваща 
бр 1 1 100,0 

4. Централни противопожарни депа бр 3 2 66,7 
5. Противопожарни табели бр 60 60 100,0 
6. Пожаронаблюдатели /годишно/ бр 3 2 66,7 
7. Пожаронаблюдателни кули бр 2 1* 50,0 

 

 За противопожарни бариерни прегради служат естествено съществуващи 
бариери – р.Камчия и нейните притоци и шосета с обща дължина 29,0 км.   

За проектираните лесокултурни прегради  с обща дължина 90 км, е предвидено 
да се използуват съществуващите, шосета, просеки, камионни и коларски пътища, 
които е трябвало да се прочистват и разширяват, но стопанството не го е отчитало 
освен направа на нови пътища. 
 Относително високо изпълнение е отчетено при поддържането на 
минерализовани ивици (20 км годишно). Нови такива не са правени, поради поетото 
задължение от страна на фирмите обработващи земеделските територии, които именно 
са поели този ангажимент. 
  
 Устроена е съществуващата площадка за кацане на авиационна техника  на 
поляната в БИДС „Шерба“, а също е предвидено ползване за смолетната писта за 
селскостопанската авиация пътя за гр.Долни Чифлик и стадионите на селата в района. 

 В стопанството са оборудвани и се поддържат 2-те противопожарни депа в 
с.Горен Чифлик, в седалището на БИДС "Шерба". Намалението (с 1 бр.) е поради 
извършената реорганизация на участъците в стопанството след 2012. 
 



 31 

Ежегодно стопанството назначава 2 души (планирани са 3) пожаронаблюдатели 
– сезонни работници за пожароопасния сезон. Намалението е поради извършената 
реорганизация на участъците в стопанството след 2012. 

В ход е изпълнението на проект за изграждане на нова противопожарна кула в 
местността „големия пръстич“, подотдел 1165 „а“.  
 Липсата на пожари в региона на стопанството е добър атестат за превантивната 
противопожарна дейност в стопанството. 
 
 На основание на незначителния брой пожари в един дълъг период от време и 
съответно малки щети от тях, добрите перспективи от действащото тясно 
взаимодействие с фирмите обработващи земеделски земи и РСПБА в с.Д.Чифлик, 
анализите на стопанството сочат, че предвидените в ГСПл‘2011 за направа на общо 90 
км нови и поддържане на съществуващи лесокултурни прегради са нереално много и 
следва да отпаднат. В тази връзка, Надзорът препоръчва предвиденото създаване на 
нови и поддържане на съществуващи общо 90 км лесокултурни прегради да не се 
изпълняват, като за сметка на това се съсредоточат усилията в своевременното и 
цялостно изпълнение на минерализованите ивици, с поддържане на санитарните ивици 
откъм външната им страна. 
 
 

2. Охрана на горите 
 
 Регистрираните нарушения по години през отчетния период са посочени в 
Табл.№ 11. 

 
ТАБЛИЦА  № 11 

за ИЗВЪРШЕНИТЕ и АКТУВАНИ НАРУШЕНИЯ през периода 2011 – 2015 година  
 
 

година 

 
Незаконна сеч 

 
Незаконна паша 

Съхранение на 
дървесина 

Транспортиране на 
дървесина 

Неизп.на 
разпоре
ждане 

Брой 
нарушен

ия 

Общо 
отсечена 

маса к.м пр 

Брой 
наруше

ния 

Обш 
брой 

добитък 

Брой 
наруше 

ния 

Общо 
Куб .мпр 

Брой на 
пожарите 

Общо 
куб.м 

Брой 
нарушени

я 

2011 6 6,0 14 111 0 0 8 1,3 0 
2012 5 5,0 1 20 4 5,0 8 4,5 1 
2013 10 7,0 1 14 3 1,5 16 11,0 4 
2014 0 0 0 0 10 4,5 0 0 0 
2015 6 4,5 1 80 12 9,5 14 7,5 2 

          
ВСИЧКО 27 22,5 17 225 29 20,5 46 23,8 7 

 
 Други нарушения в ГТ стопанисван от ДЛС „ШЕРБА” в границите му до м.юни 
2012 г вкл. не са регистрирани. 
 
 Организацията на охранителните участъци в ДЛС „Шерба“ преди неговата 
трансформация и обединяване с бившето ДГС „Старо Оряхово“, е включвала 10 
охранителни участъка (4 бр. в ГСУ „Лонгоза“, 3 бр. в ГСУ „Горен Чифлик“ и 3 в ГСУ 
„Шерба“), които след промяната и понастоящем са трансформирани в 2 бр. ГСУ за 
същата територия. Към момента на надзора (м.11-12. 2016 г) в тях са заети 2 бр. 
Ръководител УГС, 7 души горски надзиратели и 4 души лесовъдски персонал.   
 

 
3.  Лесозащитни мероприятия 

 
 През отчетния 5 годишен период в стопанството като лесозащитно мероприятие 
е извършвана авиобиологична борба през 2013 година срещу гъботворката върху 293,5 
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ха в землището на с.Гроздьово, отдели: 55,59, 105, 123, 188, 189, 190, 191-194. 
Пръскано е с препарата „Трейсър“.  

Санитарна сеч за периода е изведена на обща площ 1030,4 ха, преобладаващата 
част от които са в широколистните високостъблени гори, и това се дължи основно на 
снеголома през м. Октомври 2011 г. 

 
 
 
4. СЕРТИФИКАЦИЯ на горите на ТП ДЛС „Шерба“ 
ТП ДЛС Шерба е сертифицирано за устойчиво управление на горите по 

системата “FSC”. Извършените досега одити през 2013 и 2015 год. не показват  
отклонения. Като последна стъпка, предприета  от стопанството е идентифицирането   
на „Гори във фаза на старост“, чиято обща площ в горите от обособената част ДЛС 
„Шерба“ в границите до 01.06.2012 г., възлиза на 1520,4 ха (10,5 % от площа на 
обособената част). Тяхната възраст в зависимост от произхода на видовете по 
насаждения е между 70 и 180 години и съгласно изискването на Стандарта, тези гори се 
изваждат от стопанския оборот, т.е. в тях не се провеждат никакви мероприятия. В 
тази връзка, лесовъдите от стопанството следва да калкулират евентуално 
предвидените с ГСПл‘2011 г, мероприятия в тези гори (сечи по вид, площ и добив), да 
допълнят с тази информация списъка и да го предоставят на ИАГ за евентуални 
промени в ГСПл.  Единствено в тези насаждения в бъдеще следва да се проследява 
здравословно-санитарното състояние и в случаи на сериозна опасност от 
разпространение на болести и повреди в съседните здрави насаждения, да се канят 
експерти от Лесозащитната Станция гр. Варна и се иска разрешение за 
санитарни/принудителни сечи в тях.  

Отделно от това лесовъдите от стопанството оставят на корен стари, хралупести 
– биотопни дървета със общ запас между 5 – 10% от общия запас на насаждението за 
възобновителна сеч. Особено видно е това при изведените окончателни сечи (през 1-та 
половина от периода). За оставащите на корен дървета няма изискване за тяхното 
здравословно състояние, така че могат да се оставят и дърветата с видими и невидими 
повреди. Същевременно в общия обем (5-10% оставащи в насаждението) може да се 
калкулира и намиращата се в тях суха и паднала маса. 
 

 
VIII.  ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЕТО на   

ГОРСКОСТОПАНСКИЯ ПЛАН 
 
 Общата площ на стопанството при инвентаризацията от 2010/2011 е била 
14503,2 ха, от която залесена – 13946,3 ха (96,2%), незалесена дървопроизводителна – 
122,3 ха (0.9%) и 434,6 ха (2.9%) недървопроизводителна.  

 
Горските територии държавна собственост са били 13481,8.  
В периода 2011 – 2015 год, за територията на бившето ДЛС „Шерба“ има само 

една заповед – РД49-259 от 12.07.2012 г, с която се изключват 5,7 ха (поз.имот 130002 
в землището на с.Нова Шипка, подотдели 243-е,-и,-3) поради промяна на 
предназначението - за добив на подземни богатства – строителни материали.  

В на тази промяна, би следвало площа на обособената част - -бивше ДЛС 
„Шерба“ да бъде с площ 14497,5 ха.  

С Отчета на ГФ към 31.12.2015 год, стопанството е отчело обща площ 14539,0 
ха (в това число 42 ха гори на МОСВ, които са включени по разпореждане на РДГ - 
Варна) и площ на ГТ ДС – 13476,0 ха.  
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 Както вече се изтъкна по-горе в някои текстове, през отчетния период е 
извършена и основната промяна в площа и статута на управление на ДЛС „Шерба“. 
Със Заповед РД 49-96 от 29.03.2012 г на Министъра на земеделието и храните, 
считано от 01.06.2012 год, ТП „ГС Старо Оряхово“ се закрива и дейността му 
преминава към ТП „ДЛС Шерба“, като същото увеличава площта си с тази на 
закритото. 
 
  ОСЗГ в гр. Бяла и в гр. Долни Чифлик не са отразили в КВС бележките касаещи 
неоснователно изключените и включени от/в ГФ площи по списъка на 
несъответствията приложен към проекта на бившето ДЛС Шерба. С Писмо Изх.№ 126 
от 29.07.2011 год, на директора на Североизточното държавно предприятие, се поставя 
началото на процедура в изпълнение на разпоредбите на §4 от ПЗР на ЗГ, а именно 
назначените от Министъра на ЗХ областни комисии, с участието и на представител на 
ДЛС, да изготвят списъци на поземлени имоти сред горските територии, притежаващи 
характер на гора по смисъла на закона, които към 08.03.2011 (откогато е в сила ЗГ) 
година не са били отразени в кадастъра или в КВС. 
  
 
 

*     *     * 
 

 На основание на изложените до тук факти и обстоятелства, свързани с 
изпълнението на ГСПл‘2011 г за обособената част ДЛС „Шерба“ в границите му преди 
01.06.2012 г, в обобщен вид могат да се изведат следните основни 
 

КОНСТАТАЦИИ: 
 

 При изпълнение на проектираните мероприятия по ГСПл – възобновителни и 
отгледни сечи, залесявания и всички други заложени мероприятия в насажденията, 
в които е влизано през ревизионния период, е работено компетентно и 
професионално, вследствие на което след провеждане на мероприятията са 
постигнати добри резултати както по отношение на устойчивото стопанисване и 
опазването на горите, за подобряване на техните почвозащитни, водоохранни и 
здравно украсни функции, така и за запазване и увеличаване на биоразнообразието 
в тях.  

 Възобновителните сечи са водени и отчитани съгласно наименованието им в 
проекта и същевременно са съобразявани с изискванията на Наредба № 8 „За сечите 
в горите“, (Обн. - ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в 
сила от 16.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г. ). 

 През отчетния период ТП ДЛС  ”Шерба” за обособената част ДЛС Шерба, е 
изпълнило предвидените по ГСПл  възобновителни сечи – 132,5% по площ и 
94,2% по добив, основно сечи с предварително естествено възобновяване, в това 
число по видове сечи, както следва: 

- Краткосрочно постепенни сечи – 189,1% по площ и 134,3% по добив; 
- Групово постепенни сечи – 66,7 по площ и 51,8 по добив; 
- Постепенно котловинни сечи – 78,5% по площ и 61,0 % по добив; 
- Неравномерно постепенни сечи – 218,9% по площ и 172,8% по добив; 
- Голи сечи – 50,1% по площ и 60,2% по добив; 
Не са водени предвидените, макар и символично - изборни сечи. 
 

 Стопанството е постигнало значителни успехи с извеждането на отгледните сечи – 
общо от всички видове изпълнението е 135,1% по площ и 109,5% по добив, което е 
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особено важен атестат за отговорност, висок професионализъм и организационни 
умения на стопанисващия персонал. 

- при иглолистните култури ползването по площ е 72,1%, по добив – 41,1% 
спрямо предвиденото по ГСПл. Най-високо е изпълнението на пробирките 
(92,1%), и след това на прорежданията (71,1%).    

- при широколистните високостъблени ползването по площ е 149,0%, а това 
по добив 127,7%. Най-високи са резултатите при прорежданията  - 163,7% по 
площ и 139,6% по добив, но също и при пробирките – 155,9% и съответно 
125,4%. Похвално е, че максимално е оползотворяван и добивът от 
прочистки – 81,9% реализация, при 77,1% изпълнение по площ. 

- при издънковите гори за превръщане е налице изпълнение  – 79% по площ 
и 91,4% по добив, като основния вид сеч тук са били отново прорежданията 
– 99,5% по площ (44 ха кръгло) и 106,9% по добив. Високо е и изпълнението 
на пробирките – съответно 200,0% и 350,0%.(предвиденото по ГСПл е 1,4 ха 
и 20 куб. м.) За отбелязване е също, че ГСПл е подценило отгледните сечи в 
издънковите гори за превръщане, но стопанството е действало напълно 
отговорно и професионално.  

 Добро е изпълнението и на сечите без материален добив – 
осветления/отглеждане на подраста, прочистки и изсичане на подлеса, които 
съответно са били на 100,7%, 68,4% и 20,3% спрямо планираното с ГСПл. 
 

 Преизпълнението на санитарните сечи е огромно (620,3% по площ), но това е 
продиктувано от обективните обстоятелства, наложили провеждането на това 
мероприятоие – основно в края на 2011 год, вследствие на мащабните повреди от 
снеголом.  
 

 През отчетния период от всички реализирани сечи е налице общо добита 172875 
куб.м стояща дървесина, която представлява 104,0% от предвидената с ГСПл. От 
нея 82745 куб.м е от възобновителни сечи, и 90130 куб.м от отгледни и санитарни 
сечи. По години ползуването е относително равномерно, с което се поддържа 
принципът за постоянство и равномерност в ползуването. С изключение на 2015 
година (годината с въведени нови ограничения по отношение интензивността на 
сечите), обемите са с малко (1150 – 2475 куб.м) над планирания средногодишен 
размер, като това увеличение идва главно от преизпълнението на отгледните сечи 
(изпълнение на 115%). 

 Разпределението на добивите по категории дървесина е много близко до 
планираното:   

- При възобновителните сечи добитата строителна дървесина е 29,2% от 
стоящата маса при 30,7% предвидени по ГСПл, като в т.ч. в случая на едрата 
дървесина имаме изпълнение на 18,8% средно, при планирани 23,8%. 

- При отгледните сечи добитата строителна дървесина е 32,6% от стоящата 
маса при планирани 35,4%.   

- Добитата лежаща маса (149202 куб.м) общо от всички сечи представлява 
86,3% при план 87.3% от общата стояща маса, което показва, че 
стопанството максимално е оползотворявала добитата дървесна маса, като 
същевременно е имало и частичен низов подход, с оглед санитарното 
състояние на част от насажденията.  

 
 Залесяванията са изпълнени на 19,0% спрямо предвидените по ГСПл. По насоки 

на залесяване от предвидените, единствено реализирани са нови залесявания - 
върху 6,5 ха ( 95,6% на изпълнение).   

 Видовото разнообразие при залесяванията се заключава в използването само на 2 
дървесни вида – полски ясен (33,7% от предвиденото по ГСПл) и от клоновете 
тополи – И 55-65, използван уместно вместо предвидения И-214.   
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 Залесяванията са извършвани при пълна меанизирана обработка – пълна оран (6,5 
ха).  

 Технологичните проекти за залесяване са изготвени съгласно  Наредба № 2 
/07.02.2013 г 
 

 Анализът на изпълнените ловностопански мероприятия за територията на 
обособената част „Шерба“ в границите до 01.06.2012 г, показва следното:    

o по отношение на фуражната база предвиждането на ловностопанския план е 
изпълнено на 68 %. Липсват данни за реализирани ловни просеки.  

o Подхранването с фураж особено за някои видове концентриран и груб, 
където е налице преизпълнение (за концентрирания – 173,1% спрямо ЛСПл, 
а за грубия е малко над половината – 57,1%. Ежегодно средно се засяват 493 
дка за зелено подхранване. 
Биотехническите съоръжения са изпълнени добре, а освен това се установи, 
че някои от тях са планирани в повече от необходимото. 

 Страничните ползувания са изпълнявани ограничено: 
- Средногодишно паша е допускана на цялата разрешена площ – 3046,0 ха, 

върху която са пашували средно по 34 бр. едър и 950 бр. дребен добитък. 
- Добив на билки е планиран в общ размер от 1500 кг годишно, като 

изпълнението е доста многовидово и като цяло е в размер на 1100 кг.  
- Добив на горски плодове не е планиран, но е отчетено изпълнение в общ 

размер от 47 кг.  
- Добив на гъби е планиран в размер на 1,5 т  средно годишно, а са отчетени 1 

брой позволителни за ползване съгласно Заповед № РД-49-143/25.04.2013 г.   
 

 Основните противопожарни мероприятия се изпълняват съгласно 
предвижданията на ГСПл. Всички планирани мероприятия са изпълнени и 
преизпълнени (минерализованите ивици /за поддръжка и ново изграждане/ на 
400%), с изключение на лесокултурните прегради.   

 На фона на неизпълнението на предоставяните за паша площи и на допусканите 
глави добитък, са интереасни случаите на общо 17 бр. нарушения за незаконна 
паша с общо 225 глави добитък.  

 Изпълнявани са лесозащитни мероприятия, каквито с ГСПл‘2011 г не са 
планирани поради относително доброто санитарно състояние на насажденията. 
Изпълнявана е авиобиологична борба срещу гъботворката върху 293,5 ха и са 
провеждани санитарни сечи върху 1030,4 ха. Преобладаващата част са в 
широколистни високостъблени гори, което се дължи основно на снеголома през м. 
Октомври 2011 г.  

 
 
 Анализът на резултатите от извършената теренна проверка на част от 
насажденията, в които е работено през отчетния период, изводите и констатациите, 
направени на основание данните от изготвените таблици, предоставените документи, 
състоянието на стопанисваните насаждения и проведените мероприятия в тях, налагат 
следните: 

 
 

П Р Е П О Р Ъ К И 
 
които в оставащата част на ревизионния период следва да се решават /изпълняват както 
следва: 
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1. В тополовите култури, с ГСПл‘2011 г е възприет Турнус на сеч 15 години за 
всичките. Това обаче не отчита по-добрите растежни условия в заливаемите 
територии, където целта на производство се достига при по-ниска възраст – 
напр. 12 години, с което би се преодоляла голяма загуба на прираст. 

2. Масивите с иглолистни култури, които са извън ареала им на естествено 
разпространение (на територията на цялото ДЛС „Шерба“) и имат 
установени повреди с покритие повече от 10%, да се стопанисват според 
специалните указания за тях (писмо № ИАГ-9044/07.03.2016 г.), а те 
позволяват възобновителния процес за „трансформация“  да започва  
при възраст 35-40 години, вместо сега установения турнус на сеч. 

3. Макар и вече затихваща, остава практика на ДЛС при отчитане на сечите в 
Регистъра, да се прави каскадно отчитане по площ на насажденията, в 
които сечта приключва на следващата година. При всяко влизане със сеч в 
едно и също насаждения, в регистъра се отчита не редуцираната, а цялата му 
площ, докато добивите се отчитат съобразно реалните добити количества, т.е 
по-малко от предвиденото. Тази е причината изпълнението по площ за много 
от сечите да е значително по-високо от предвиденото по ГСПл и в сравнение 
с изпълнението по добив.  

4. За осигуряване на съответствие с планирането, от лесовъдска гл.т., следва и 
дейностите по подпомагане на възобновяването, чрез изсичане на 
подлес/храсти да се отчитат за изпълнени върху цялата площ на третираните 
насаждения, а не както стопанството го прави (заради калкулация на 
възнагражденията) – редуцирано само за третираните площи. Това не пречи 
за счетоводни нужди да се отчита и редуцираната площ.  

5. Оказва се, че лесовъдите в стопанството доста често се принуждават при 
маркиране на насажденията за сеч, да го правят не лесовъдски 
целесъобразно, както диктуват конкретните условия и особености на 
насажденията в конкретния момент, а по принуда – стриктно според 
планираната вид сеч и/или по някои нови административни ограничения 
наложени за съответния вид сеч. В тази връзка и съобразно изменението  
въведено с чл.75, ал.2 на Наредба №18 от 07.10.2015 г, но в рамките на 
изискванията и условията по Наредба №8 за сечите в горите, в т.ч. системата 
от режими и мерки за стопанисване на горите попадащи в горските типове 
местообитания в зоните по Натура-2000, стопанството може само да 
конкретизира вида на възобновителната сеч, особено в случаите описани по-
горе в този абзац. 

6. В насажденията с планирана възобновителна сеч в Лонгоза, чиято 
склопеност е висока, следва същата да се поддържа до появата и заякването 
на подрастта, като същевременно се извършва подпомагане, чрез изсичане на 
подлес/храсти /при наличие/, а при нужда и залесяване под склопа. Едва след 
това може да се премине към възобновителната сеч. В противен случай – при 
изреждане на склопа, преди появата и развитието на надежден подраст, 
наблюденията и резултатите са категорични - силно захрастяване и 
затрудняване на възобновяваето. 

7. След провеждане на неравномерно-постепенна сеч, най-често освободените 
прозорци се превземат от храсталачната растителност с буен растеж, което 
компрометира наличния подраст (независимо от % му на покритие). В тази 
връзка е препоръчително да се внася изкуствено, чрез залесяване на 
желаните видове, вкл. за горите в Лонгоза, като същевременно се извърши 
дву- или три-кратно отглеждане (през 2 години). 
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8. Отглеждане на подраста, чрез изсичане на подлес/храсти и залесяване да се 
извършват с предимство в микроповишенията, където влагата е в дифицит и 
по правило условията за ясеновия подраст са по-неблагоприятни. Тази 
интервенция да се извършва максимум до 2 години преди възобновителната 
сеч, а не непосредствено преди нея. 

9. От извършения анализ на резултатите от стопанисването на редица 
насаждения във възобновителна зрялост, следва изводът и съответно 
препоръката – стопанството да подхожда строго диференцирано, съобразно 
спецификата на всяко насаждение по отношение извършване на 
„подпомагане на естественото възобновяване“ чрез изсичане на 
подлеса/храстите. Има насаждения за които с ГСПл е предвидено такова, но 
е възможно и дори препоръчително да бъдат спестено. Има обаче и 
насаждения, в които това мероприятие не е предвидено, а следва да се 
извърши (напр. в Лонгоза и в някои издънкови насаждения за превръщане в 
семенни). Препоръката е в контекста на вече казаното в констативната част 
на доклада, както и тук по-горе, т.е. стопанството да продължи съвсем 
целенасочено и отговорно да прилага това изключително важно 
мероприятие, като мултиплицира досегашния опит.  

10. Да се имат предвид препоръките дадени в констативната част на доклада по 
раздели. 
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