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Гр.Гоце Делчев, ул.Скопие №2, e-mail: dl_gdelchev@abv.bg 

 

 
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ  

В ТП „ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ПРЕЗ 2021 Г. 
(Критерий 8.1) 

 
1.1. Финансов план на стопанството; 
ТП „ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ администрира приходите самостоятелно, като превежда в 

централното управление на ЮЗДП положителната разлика между приходите и разходите, 
предвидени във финансовия му план, както и средствата, необходими за формиране на 
фонд "Инвестиции в горите" и фонд "Резервен". 

 

 

№ ДЕЙНОСТИ 

ПЛАН 2021 г. ОТЧЕТ 2021 г. 

ПРИХОДИ РАЗХОДИ 

ФИН. 
 РЕЗ-ТАТ 

ПРИХОДИ РАЗХОДИ 
ФИНАНСО
В РЕЗУЛ-

ТАТ 

ОБЩО 

В 

Т.Ч. 
ЦУ 

ОБЩО 

В 

Т.
Ч. 
ЦУ 

ОБЩО 

В 

Т.
Ч. 
ЦУ 

ОБЩО 

В 

Т.Ч. 
ЦУ 

 

1. 

ПОЛЗВАНЕ НА 

ДЪРВЕСИНА  2507681  639298  1868383 2385313  761819  1623494 

2. ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ  84101  205676  -121575 135190  200431  -65241 

3. 

ЛОВНО И 
РИБНОСТОПАНСКИ 
ДЕЙНОСТИ  6000  2000  4000 0  792  -792 

4. 
СТРАНИЧНИ 
ДЕЙНОСТИ 21401  5261  16140 9018  233  8785 

5. 

АДМИНИСТРАТИВНИ 
И СТОПАНСКИ 
ДЕЙНОСТИ  74125  1214962  -1140837 102820  1111320  -1008500 

І. 
ВСИЧКО 
(1+2+3+4+5): 2693308  2067197  626111 2632341  2074595  557746 

ІІ. 
ФОНД "ИНВЕСТИЦИИ 
В ГОРИТЕ" 336511 67596  326356 62264  

ІІІ. 

ФОНД "РЕЗЕРВЕН" - 

стойност, лв.         

 
 
1.2. Социални споразумения; 
Работещите в отрасъл „Горско стопанство – стопанисване“ в ЮЗДП ДП и ТП на 

предприятието разполагат с Браншов колективен трудов договор през 2021-2022 г.  
Допълнителни договорени условия за работещите извън индивидуалното трудово 

договаряне не са сключени. 
Не са постъпили  жалби от страна на работещите. 
 
1.3. План / програма за обучение и квалификация на персонала;  
През изминалата година служителите в стопанството са участвали в следните 

обучения: 

1. Обучение по разпознаване на консерване на консервационно значими видове; 
2. Обучение на служителите от група Юг, във връзка с повдигнати несъответствия 

от годишен одит; 
3. Обучение по деловодна програма Евантис R7.  
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 
„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ДП БЛАГОЕВГРАД 

        ТП“ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ 
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1.4. Здравословни и безопасни условия на труд, вкл. на работниците на 
подизпълнителите  

През изминалата година с цел подобряване условията на труд на служителите в ТП 
е:  

-  закупено облекло и оборудване – доставят се периодично по договор облекла, за 
служителите на стопанството, закупуват се и се предоставят облекло на работниците в 
стопанството; 

- попълнени и подписани са в съответните срокове инструктажните книги и 
проверовъчните листи за работещите, в т.ч. и на външните подизпълнители; 

- направени са обучения и инструктажи за здравословни и безопасни условия на 
труд на персонала в стопанството и работниците на подизпълнителите; 

- регистрираните трудови злополуки са 0 брой; 
- трудоустроените лица са 4 бр.; 

- предоставените обезщетения са 0; 
- Изготвена е оценка на риска на работното място; 
- Подновен е договора за трудова медицина и прегледи на служителите на ТП; 
- резултатите от проверките от Инспекцията по труда показват, че при проверката 

за осъществяване на последващ контрол е констатирано ,че дадените с протокол от 
извършена проверка  предписания са изпълнени. 

 
1.5. Ангажиране на заинтересованите страни;  
През изминалата година:  
- е осъществена кореспонденция със следните заинтересовани страни Общинска 

администрация гр. Гоце Делчев, Общинска администрация гр. Хаджидимово, Регионална 
дирекция по горите-Благоевград, Регионална инспекция по околна среда и води, 
Басейнова дирекция Западнобеломорски район, Напоителни системи ЕАД клон гр. Гоце 
Делчев, ДНП „ПИРИН“, гр. Банско, РСПБЗН – Гоце Делчев, Гранична полиция, Гр. Гоце 

Делчев, ВиК – Гоце Делчев, район гр. Гоце Делчев Сдружения на дърводобивни и 
дървопреработвателни  фирми „Югозапад“, Ловно рибарско сдружение „Сокол“, Гоце 
Делчев, БДЗП – Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, Туристическо дружество „Момини двори“, 
Неврокопска епархия, Гр. Гоце Делчев, във връзка със следните по-важни поводи, 
свързани с дейностите на стопанството: за въздействието на горскостопанските дейности 
на стопанството върху социалната и природната среда, както и за нивото на комуникация 

на стопанствата със заинтересованите страни , вкл. обсъждане и мониторинг на ГВКС. 
- осъществени са срещи с кметовете на населени места, свързани въпросите за 

опазване на горите и относно задоволяване на нуждите от местното население с дърва за 
огрев за собствени нужди и дървен материал. 

 
1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите; 
През изминалата година:  

 - са постъпили сигнали и жалби за незаконни/нерегламентирани дейности в ТП ДГС 
Гоце Делчев – 1 бр., както и 13 бр. оспорване на заповеди за класиране на участник в 
процедури за ползване на дървесина, за които са образувани административни дела.  
-  извършени са  384 броя проверки в отдели свързани с промишлен дърводобив, 
проверени и 1876 бр. ловци. Издадени 14 бр. АУАН, като дървесината обект на нарушения 
се конфискува. 

-  във връзка с установените нарушения е потърсено и получено съдействие от 

РДГ/ИАГ, полицията и прокуратурата. 
 
1.7. Изпълнение на горскостопанския план; 
През изминалата година в изпълнение на дейностите от горскостопанския план са 

реализирани: 
- 48824 м3 от възобновителни, отгледни, принудителни и санитарни сечи при 

планирани по ГСП 49677 м3  стояща маса, или 34557 м3  лежаща маса. Превишението се 

дължи на ползване на оставащи договорирани количества дървесина от предходни 
години, както и допълнително инвентаризирана дървесина повредена от абиотични и 
биотични фактори.  
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- залесявания на площ от 157 дка при планирани 206 дка, разликата се дължи на 
протестиране пред Административен съд, забавяне на срока за извършване на 
почвоподготовка и залесяване, което наложи определянето на нови подходящи обекти.  

 
1.8. Промени в границите, собствеността, функционалността и 

предназначението на горските територии в рамките на стопанството; 
През изминалата година са направени следни промени: 
- площта на ГСЕ е увеличена/намалена с 0,1 ха 
- 0,1 ха са преминали от държавна в частна собственост;  
- 0 ха от ДГТ са с променено предназначението във връзка с  изграждането на 

частни/държавни инвестиционни проекти;  
- по отношение на функционалното предназначение на горските територии  не се е 

увеличил/намалил дела на  вододайните зони. 

 
1.9. Здравословно състояние на гората; 
През изминалата година са:  
- подавани сигнални листове за нападения или повреди в горски територии 
- идентифицирани са следните по-основни болести и вредители: 
- Борова процесионка; 
- Корояди; 
- Обикновена борова листна оса; 
- възникналите природни нарушения (ветровали, снеголоми, пожари и др.) са с 

обща площ  1478 ха, като 45,7 ха са отнесени при повишаването на нивото на р. Места; 
- установени са негативни въздействия от следните антропогенни дейности: 0 ха.  
- предприети са основно санитарни и принудителни сечи с обща площ 1021 ха, за 

подобряване на здравословното състояние на гората въз основа на постъпилите 
предписания от РДГ и ЛСЗ.  

 
1.10. Ползване/добиви и горскостопански дейности; 
През текущата година се предвижда:  
- да бъдат добити 45976 м3 дървесна, както и следните недървесни продукти:  

билки, гъби, плодове и шишарки – 3010 кг. 
- сключване на договори за аренда на площ 0 ха, договори по ЗЛОД; 

- залесявания 125 дка; 
-  почвоподготовка на площ от 125 дка; 
- попълване на горски култури от 149 дка; 
- отглеждане на 992 дка, горски култури; 
- маркиране на насаждения подлежащи на сеч – 40546 стояща маса. 
 
1.11. Гори с висока консервационна стойност;  

 
Във връзка с мониторинга на ВКС 1 разнообразие от видове, концентрации на 

биологично разнообразие вкл. ендемични, редки, защитени и застрашени от изчезване 
видове, с глобално, регионално или национално значение.  

Ежегодно се проверява в РИОСВ или на интернет страницата им за новосъздадени 
защитени територии и/или зони, както и за промени в заповедите за обявяването им и 
изискванията на плановете им за управление. Няма настъпили промени в границите. 

Извършен мониторинг: ПЗ „Купена“, ПЗ „Водопада на р. Туфча“, ЗМ „ Лъжница“. Изготвен 
е формуляр за мониторинг на ВКС 1.1, като не е констатирано отрицателно въздействие 
на горскостопанските дейности, няма нарушаване на миграционните пътища на дивите 
животни, няма влошаване на природозащитното състояние. 

Във връзка с мониторинга на биологичното разнообразие (ВКС 1.2-1.3) за 
територията на стопанството през 2021 г. са попълнени общо 38 бр. формуляри, от тях: 9 
броя за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2 – растения/ застрашени, 

изчезващи и ендемични видове; 29 броя за мониторинг на биологичното разнообразие и 
ВКС 1.2 /1.3 – животни на територията на ТП ДГС Гоце Делчев. Няма реална заплаха за 
видовете от ВКС 1,2 и 1,3 – растения/животни посочени в Доклада за ГВКС на ТП ДГС 
Гоце Делчев при провеждането на горскостопанските мероприятия. В подотделите в които 
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е забелязан вида или има  следи от жизнена дейност се спазват препоръките и указанията 
в Доклада за ГВКС. 

Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 2 не са установени промени в 
състоянието на горските ландшафти.  

Извършеният мониторинг на горите с ВКС 3 екосистеми и местообитания. редки, 
защитени застрашени от изчезване екосистеми или рефугии, включително Гори фаза на 
старост показва, че състоянието на горите е добро, не се забелязва масово съхнене на 
дървостоя, както и повреди от абиотични и биотични фактори. Оценката за 
възобновяването е добро. Спазват се принципите за запазване на мъртвата дървесина,/ 
стояща и лежаща/. Няма реални заплахи за загуба на екосистеми посочени във ВКС 3. 
Изготвени са 67 броя формуляри за мониторинг на ВКС 3 – редки, застрашени и 
изчезващи горски екосистеми на територията на ТП ДГС Гоце Делчев. 

Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 4 екосистемни услуги от критично 

значение. основни екосистемни услуги от критично (незаменимо) значение в определени 
ситуации вкл., опазване на водосбори и контрол на ерозията на уязвими почви и 
склонове, не са установени промени в състоянието на горите, предоставящи екосистемни 
услуги.  

Направена е оценка на състоянието - по зони като цяло. Няма извършени 
горскостопански дейности в СОЗ и в непосредствена близост до тях. Не са констатирани 
дегенеративни процеси (природни нарушения). За територията на “ДГС Гоце Делчев” са 
определени ГВКС, покриващи изискванията на т. 3, 4 и 6 от определението, съгласно 
Националното ръководство за определяне на ГВКС. Съгласно данните от 
инвентаризацията на горите (2016) и теренни проучвания, по критериите от горното 
определение, са определени отдели и подотдели, отговарящи на тази консервационна 
стойност.  

ГТ представляващи горна граница на гората (ГГГ), определени по реда на ЗГ или 
попадащи в 200 метрова ивица под ГГГ; Крайречни естествени гори от Q. pedunculiflora, 

Q. robur, Fr. оxycarpa, Ulmus minor, U. laevis, Salix alba, Alnus glutinosa, Popolus alba, P. 
nigra, Platanus orientalis, попадащи в заливаемата тераса на речното течение; Гори в 100 
метровата ивица на река Места.  

Извършено е наблюдение в подотделите посочени в Доклада за ГВКС, като са 
съставени 44 броя формуляри за мониторинг на ВКС 4.2 – гори с решаващо значение за 
регулиране на водния отток във водосборите на територията на ТП ДГС Гоце Делчев, в 

т.ч. за: 
- горските територии представляващи горна граница на гората ГГГ или попадащи в 

200-метровата ивица под ГГГ, съставени 23 броя формуляри, като не са констатирани 
ерозионни процеси, дегенеративни процеси, реални и потенциални заплахи за 
териториите няма. Има наличие на мъртва дървесина, стояща и лежаща. 

 - Крайречни естествени гори от Q. pedunculiflora, Q. robur, Fr. оxycarpa, 
Ulmus minor, U. laevis, Salix alba, Alnus glutinosa, Popolus alba, P. nigra, Platanus orientalis, 

попадащи в заливаемата тераса на речното течение; Гори в 100 метровата ивица на река 
Места, съставени са два броя формуляри, като не са констатирани  ерозионни процеси, 
дегенеративни процеси, реални и потенциални заплахи за териториите няма. 

- гори в 100 метровата ивица на река Места, съставени са 19 броя формуляри,  
констатирани са ерозионни процеси, повреди на крайречната дървесина, 

дегенеративни процеси, при повишаването на водното ниво на река Места при 
проливните дъждове. Реална заплаха за териториите има при последващо повишаване на 

нивото на река Места и промяна на коритото ѝ.  
ГТ с наклон над 30о (или по-малък, при разположение под обработваеми земи, 

поляни, голини, редини, които са с наклон над 10о и дължина по-голяма от 200 м) с площ 
над 1 ha и пълнота над 0,6.  

Извършено е наблюдение в част от подотделите посочени в Доклада за ГВКС, като 
са съставени 31 броя формуляри за мониторинг на ВКС 4.3 – гори с решаващо 
противоерозионно значение на територията на ТП ДГС Гоце Делчев. При извършения 

обход на горските територии, не са констатирани наличие на ерозионни процеси, 
предвижда се периодичен обход на териториите за наличие на повреди и ерозионни 
процеси. 

Извършено е наблюдение в част от подотделите посочени в Доклада за ГВКС, като 
са съставени 24 броя формуляри за мониторинг на ВКС 4.4 – гори, които представляват 
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бариера за разпространението на пожари. При извършване на горскостопанските 
дейности в тези гори се спазват принципите за поддържане на широколистния състав, не 
се допуска пълнотата да е под 0.7, както и фрагментирането им. 

За територията на ТП “ДГС Гоце Делчев” са идентифицирани гори, които отговарят 
на определението за ВКС 4.5 т.3 - Гори създадени за защита на инженерни съоръжения.  

Извършено е наблюдение в подотделите: 94-1, 94-10, 94-г, 94-д, 95-г, 96-4, 96-д, 
96-е, 96-ж, 101-1, 101-2, 101-3, 101-4, 101-5, 101-в, 101-е, 104-а, 104-и, 107-г, 107-к, 
108-и, посочени в Доклада за ГВКС. 

Функциите на гората като защитен фактор се запазват, запазва се и се поддържа 
горското покритие. 

 
 Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 6  културни ценности. места, ресурси, 

местообитания и ландшафти от глобално или национално културно, археологично или 

историческо значение, и/или от критично (незаменимо) значение за традиционната 
култура на местните общности и коренното население, идентифицирани с тяхно участие, 
вкл. културно, екологично, икономическо или религиозно/духовно значение. 

 На територията на ТП “ДГС Гоце Делчев” са установени горски територии, 
отговарящи на изискванията на т. 2, т.3 и т.5 в определението по ВКС 6 към 
Националното ръководство за определяне на ГВКС. Такива територии са идентифицирани 
по време на проведените консултации с горските стопани. Основните заплахи пред горите 
с ВКС 6 са извършването на дърводобивни дейности, който водят до промяна на 
ландшафта, облика на местностите и понижаване стойностите на гората като ВКС 6 (напр. 
голи сечи, краткосрочно-постепенни сечи, възобновителни сечи с голяма интензивност, 
неправилно планирани или направени технологични просеки и извозни пътища).  

Извършено е наблюдение в подотделите и местностите посочени в Доклада за 
ГВКС. 

При извършеното наблюдение, не се констатира промяна в ландшафта, 

горскостопанските дейности не оказват отрицателно въздействие. Периодично се прави 
обход на горските територии, за наличие на опасни дървета, отпадъци от посетители в 
горските територии, за незаконни сечи. При наличие на опасни дървета се предприемат 
мерки за отстраняването им, като се инвентаризират, издават се необходимите документи 
за тяхното отсичане, като ползването се предвижда да бъде предоставено на 
стопанисващите религиозните обекти в близост, местни жители. Намирането на отпадъци 

в горски територии, се събират в чували и се извозват на определените места за 
сметоизвозване. 

 
1.12. Представителни образци от естествени горски екосистеми; 
Общата площ на представителните образци на естествените екосистеми на 

територията на ТП „ДГС Гоце Делчев“ е 3414 ха, като от тях 2306.2  ха са ГФС.  
Няма настъпили промени в насажденията и безлесните площи, отделени като 

представителни образци. През изминалата година не са настъпили промени в 
насажденията и безлесните площи, отделени като представителни образци (вкл. ГФС). 
  

1.13. Въздействие на дейностите по управление върху околната среда;  
След приключване на горскостопанските дейности /изведени сечи/ през 2021 г. е 

извършена оценка на въздействието им върху ключови елементи на околната среда, 
съседни имоти и инфраструктура на територията на стопанството. От изготвените и 

направени оценки на въздействието може да се направят следните по-общи констатации : 
- Значителни повреди по подраста в насажденията с извършена оценка не са 
установени. 
- По оставащия дървостой не са констатирани повреди над допустимите /над 2% 
по брой от оставащите на корен дървета/. 
- Ограничени са до минимум случаите, при които се създават условия за 
активиране на почвена ерозия върху тракторните и коларски пътища, като на 

местата с опасности за развитие на ерозионни процеси на пътищата са извършени 
дейности по укрепване на пътищата, намаляване на силата и количеството на 
водния отток.  
- В насажденията с изведени сечи е налична мъртва дървесина, както лежаща, 
така и стояща. 
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- Не са установени съществени нарушения на изисквания за опазване на водните 
течения. 
- Не са констатирани неблагоприятни въздействия след извеждане на сечта върху 
съседни насаждения и инфраструктура. 
- Ограничено е до минимум разпространението на инвазивни видове. 
 
1.14. Въздействие на дейностите по управление върху социалната среда;  
През изминалата година са постъпили 1 бр. жалби и сигнали, свързани с правата и 

собствеността на местните общности и други заинтересовани страни, като са взети мерки 
по определяне на територията в присъствието на жалбоподателя, административно лице 
представител на община, съобразявайки се с представените документите отразяващи 
правото на собственост. 
 В резултат на изпълнение на предвидените мерки не са допускат съществени 

въздействия от дърводобивните дейности върху източниците на питейна вода и други 
ползвания на водни ресурси. 
 На територията на стопанството е осъществено използване на 12771 м3 дървесина 
и 500 kg недървесни продукти от местни фирми/физически лица. 
 С цел снабдяване с дърва на местното население са изготвени списъци за 24 бр. 
населени места, като са предоставени общо 10996 м3 дърва за огрев. 
 Не е допуснато повреждане на обекти от културно-историческо, икономическо, 
екологично, религиозно или духовно значение за местните общности в резултат на 
дърводобивните дейности. 
  

1.15. Промени в околната среда; 
 
При извършения мониторинг на ВКС 3 не са установени съществени промени в 

площта и състоянието на редките и застрашени местообитания. 

 При извършения мониторинг на ВКС 1.2/1.3 не са установени съществени промени 

в популациите на редки и застрашени видове. 

 При извършения мониторинг  на ВКС 1.1. не са установени промени в защитени 

територии и зони  
  
 
Дата: 18.02.2022г.                  Изготвил: ……………/П/*……………… 
          /подпис/ 
        инж.Али Дренчев - лесничей 
 

*- Заличено съгласно регламент (ЕС) 2016/679 


