
 

 

                                                    

УТВРЪЖДАВАМ:.................... 
ДИРЕКТОР Д “НП ПИРИН“                                                                                                                                   
РОСЕН БАНЕНСКИ 

 

 УКАЗАНИЯ ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 
ПОДДЪРЖАЩИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, СЪС СЪПЪТСТВАЩ 
ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ОТ МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ  НА  ТЕРИТОРИЯТА 
НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ,,ПИРИН”. 
 

I. РЕД И НАЧИНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ГОРИТЕ НА 
НАЦИОНАЛЕН ПАРК ,,ПИРИН” ОТ МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ. 

Общи положения 
 посредством Заповед № РД-170 от 31.10.2018 г., “Инструкция за реда и начина на 

извършване на ПВД- дейности, със съпъстващ добив на дървесина от местното 

население и възлагането на дърводобив на трето лице, когато добитата дървесина 

остава собственост на третото лице или на „Д НП Пирин“. 

       (2)Ползването на дървесина от горите в Национален парк ,,Пирин” се извършва 

възмездно с изключение на случаите, посочени в чл. 72, ал. 2 и чл.76 ал.2  от Закона за 

защитените територии. 

Чл. 2. (1) Право на ползване на дървесина по Тарифа за таксите, които се плащат за 

разрешените ползвания в  защитените територии - изключително държавна собственост 

имат: 

 1. местното население, когато ползването е за собствени нужди без право на 

продажба; 

Чл.3.Лицата от местното население ползват от горите на Национален парк ,,Пирин”- 

обли дървени материали и дърва за огрев по Тарифа за таксите, които се плащат за 

разрешените ползвания в  защитените територии- изключително държавна собственост 

за собствени нужди до 10 м ³ в това число дърва за огрев и до 2 м ³ строителна 

дървесина без право на продажба. 

(1)Със разрешителното за ползване издадено от съответният главен инспектор 

на парков участък, се разрешава количеството дървесина за ползване от право имащите 

по чл.2 от настоящите указания. 

(2)При издаване на разрешителното за извоз и Електронен ПБ на база 

издаденото разрешително за ползване от съответният специалист „Паркова Охрана”, за 

определеният охранителен участък или главният инспектор на съответният парков 

участък, се допуска увеличаване на разрешените количества до 20%, но не повече. 
 

II. РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ МЕСТНОТО 
НАСЕЛЕНИЕ. 

Чл. 4. (1) Ползване на дървесина от повреди вследствие на биотични или абиотични 

фактори, в които има установена нужда от подържащи и възстановителни дейности, със 

съпътстващ добив на дървесина от местното население  се разрешава в следните 

случаи: 

1.  Подадено заявлението по образец (Приложение № 8) от съответното  лице от 

местното население или одобрен списък от съответният кмет на община от 

прилежащите територии на парка, с лицата от местното население включени в него. 

Заявленията  се приемат в Дирекцията на парка   или в офиса на съответният парков 

участък . 



 

 

Подадените заявления се одобряват или неодобряват  с мотивирана заповед на 

Директора на Д,,НП Пирин” .  

              2. Съгласно чл.61 ал.4, от АПК, Индивидуалният административен акт може да 

бъде получен на мястото, където е заявен, или на посочен точен адрес, в случай че е 

заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.  

Подателят на заявлението изявява желанието си издадения индивидуален 

административен акт да бъде получен: 

□Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес,като пощенските разходи за са моя 

сметка , платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм 

съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели  

□Като вътрешна препоръчана пощенска пратка 

□Като вътрешна куриерска пратка  

□Като международна препоръчана пощенска пратка  

□Лично от звеното за административно обслужване при компетентния орган  

□По електронен път на адрес 

 
 (2) В срок до 14 работни дни от датата на получаване на одобрено план 
извлечение от МОСВ,  за подадените заявления или списък от съответната община по 

чл. 20 се издава мотивирана заповед от Директора на Д”НП Пирин” за одобрение или 

неодобрение на заявеното количество по следния критерий: 

1.Лице подало заявление за издаване на разрешение за добиване и транспортиране на 

дървесина от местно население получава одобрение когато: 

2. Има одобрено план-извлечение за съответната година, което е предназначено за 

ползване на дървесина от физически лица.  

3. Количеството което е заявено е в рамките на посочените количества в чл.17 от 

настоящата инструкция. 

4. Заявлението е подадено в период в които няма опасност от възникване на горски 

пожари 

5. Заявлението е подадено в период в които количеството на валежите е такова, че да не 

се създават условия да ерозия, както на пътната мрежа при транспортиране , така и на 

горските насаждения при сечта и подвоза. 

6. Подаденото заявление за издаване на разрешение за добиване и транспортиране на 

дървесина от местно население е попълнено по образец с всички необходими 

реквизити. 

(3) Лице подало заявление за издаване на разрешение за добиване и транспортиране на 

дървесина от местно население получава отказ когато: 

1. Няма одобрено план-извлечение за съответната година, което е предназначено за 

ползване на дървесина от физически лица.  

2. Количеството което е заявено не е в рамките на посочените количества в чл.17 от 

настоящата инструкция. 

3. Заявлението е подадено в период в които има опасност от възникване на горски 

пожари 

4. Заявлението е подадено в период в които количеството на валежите е такова, че се 

създават условия да ерозия, както на пътната мрежа при извоз, така и на горските 

насаждения при сечта и подвоза. 



 

 

5. Подаденото заявление за издаване на разрешение за добиване и транспортиране на 

дървесина от местно население е не попълнено по образец с всички необходими 

реквизити. 

 (4)В срок 30  дни  от одобряването на заявлението или списъка от 
съответната община с мотивирана заповед на Директора, заявителят е длъжен да се 

яви в съответният парков офис за издаване на разрешително за ползване . 

 (5)След изтичане на срока даден с ал. 4 заявителят губи право за ползване на 

дървесина от територията на парка по подаденото заявление. 

 (6)Разрешително за ползване и извоз на дървесина, се издава от служителите от 

парковата охрана и главните инспектори на парковите участъци по реда и начина 

указан с чл. 19. 

1.Главният инспектор издава разрешително за ползване по отдели,подотдели, до 

изчерпване на одобрените количества. 

2.След издаването на разрешително за ползване, специалистът „Паркова 

Охрана”, в съответният охранителен участък е длъжен да покаже посоченият в 

разрешителното подотдел в рамките на даденият срок с ал.6.  

 (7)В разрешителното за ползване по ал. 6 се определят сроковете за сеч и извоз 

на добитата дървесина, както и количеството на  дървесината. Срокът даден с 

разрешителното за ползване е не повече от 30  дни . 
           (8)След изтичане на даденият срок с чл.20 ал.7 лицето от местното население 

неусвоило разрешената му дървесина, губи право да ползва дървесина добита  от 

територията на парка.  

 (9)След изтичане на сроковете за сеч и извоз, определени на ползвателя, 

маркираната и неизсечена дървесина остава на разпореждане на Д ,,НП Пирин”. 

 (10)Ползвателите на дървесина са длъжни да спазват установените правила и 

изисквания за техническа и противопожарна безопасност при работа в горите.  

(11)Разрешително за извоз на дървесина се издава от служителите от парковата 

охрана и главните инспектори на парковите участъци, само след издадено  

разрешително за ползване и при спазване  на срока даден  по чл.20 ал.7. 

 (12)Служителите паркова охрана и главните инспектори на паркови участъци 

отчитат в деловодството на парка всеки понеделник издадените разрешителни за 

ползване, извоз и съставените на ползвателите декларации за инструктаж, ако има 

такива. 

  (13)Експерт ПВД,  следи за усвояването на одобрените количества дървесина по 

подотдели. 

           (14)На едно лице от местното население могат да се издадат до 5 разрешителни 

за ползване при спазване на количествата указани в чл.17 от настоящата инструкция. 

           (15) На едно лице от местното население може да се издадат до 10 позволителни 

за извоз на база издаденото позволително за ползване при спазване на количествата 

указани с чл.17. 

           (16)Ползвателят е задължен да пази разрешителното за ползване и извоз 

прилежно и при поискване да го представя на служителите от парковата охрана и други 

контролни органи. 

 

 

 

 



 

 

III. СЕЧ И ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА 
ДЪРВЕСИНА ОТ МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ. 
Чл. 5. Дърветата се секат ниско до земята, като височината на пъна, мерена от горната 

му страна по посока на склона, не трябва да надвишава 5 см за пънове с диаметър до 20 

см и 10 см за пънове с диаметър над 20 см. 

Чл. 6. (1) Ако при сечта и извоза е налице опасност от повреждане на другите стоящи 

на корен немаркирани дървета, те следва да бъдат защитени от ползвателя по подходящ 

начин с подръчни материали. 

 

IV. ИЗВОЗВАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИТЕ МАТЕЛИАЛИ 
ОТ МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ . 
Чл. 7. (1)Поддържащите и възстановителни дейности, със съпъстващ добив на 

дървесина се извършват само след предварително утвърден от Д,,НП Пирин”  

технологичен план по образец. 

 (2)Технологичният план по ал. 1 се изготвя от главните инспектори на парковите 

участъци или служителите от парковата охрана, които са извършили непосредствено 

маркирането на терен, като се утвърждава от директора на Д,,НП Пирин” . 

 (3)При изготвяне на технологичния план извозната пътна мрежа се залага така, 

че да осигури максимално опазване на оставащия дървостой и подраста. 

Чл. 8.Извозът на отсечената дървесина   се извършва след издаване на разрешително за 

извоз по образец и електронен ПБ, за дървесината добита от местното населениe.  

Чл. 9.Дървените материали от сечищата се извозват и спускат до временните складове 

по определените пътища и спускове съобразно технологичния план. 

 (1) Дървата за огрев се рампират на временен склад, като  дадените количества 

да не  надвишават разрешените количества по чл.3. 

  

Чл. 10.При измерване на добитата строителна дървесина в сечището или на временните 

складове с траен знак се отбелязва кубатурата върху челата на материалите. 

Чл. 11.Транспортирането на добитата дървесина се разрешава, след като главния 

инспектор на парковия участък издаде позволителнво за ползване, а служителите  

парковата охрана  позволително за извоз на измерената дървесина по образец. 

Чл. 12.Главните инспектори на парковите участъци и служителите от парковата охрана 

са длъжни да издават позволително за извоз   на измерената дървесина по образец 

удостоверяващ произхода и количеството на сортиментите за всяко отделно 

транспортно средство . 

Чл. 13. Извозът на добита от горите дървесина се извършва по горски пътища и 

спускове по начин, който не уврежда почвата и не причинява повреди на оставащите 

дървета и на съществуващия подраст, на пътните платна и на съоръженията в горите. 

 

V.ПОЧИСТВАНЕ НА СЕЧИЩЕТО СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕ НА СЕЧТА ОТ 
МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ . 
Чл. 14. (1) Почистването на сечищата от отпадъците при сечта се извършва от 

ползвателя едновременно, със сечта и продължава най-късно до извоза на дървесината 

до временните складове.  Към отпадъците се причисляват: кори, трески, вършина, 

пластмасови и метални отпадъци, части и агрегати от горска, транспортна, строителна 

техника, опаковки и амбалаж на ГСМ и др. 

 (2) Почистването на отпадъците е задължение на ползвателя и се извършва по 

указания, дадени от служителите от парковата охрана. 



 

 

 

Чл. 15. (1) Сечищата се почистват по един от следните начини: 

 1.  събирането на отпадъците на купчини в сечищата; 

 2.  разхвърляне на отпадъците равномерно по цялото сечище; 

 3. нареждане на отпадъците по хоризонталите във вид на ленти или по извозните 

пътища; 

 (2) Начините за почистване на сечищата по ал. 1, се прилагат при всички видове 

сечи. 

Чл. 16. Забранява се почистването на сечища, чрез изгаряне на отпадъците от сечта. 

 

 

 Изготвил:..................... 
 инж. Мартин Лазаров 
 Директор  Д „ Контрол и Охрана” 

      
      

 


