
Анализ на резултатите от проведения мониторинг  

в ТП „ДГС ДУПНИЦА“ през 2021 г. 
 

1.1. Финансов план на стопанството; 

 

ТП „ДГС Дупница“ 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   1282833  234053  1048780 1164688  217306  947382 

2. ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ  84075  157378  -73303 26589  95764  -69175 

3. 

ЛОВНО И 
РИБНОСТОПАНСКИ 

ДЕЙНОСТИ  500  200  300 0  0  0 

4. 

СТРАНИЧНИ 

ДЕЙНОСТИ 8240  11024  -2784 20495  11828  8668 

5. 

АДМИНИСТРАТИВНО

- УПРАВЛЕНСКИ 

ДЕЙНОСТИ  39876  855510  -815634 34060  853908  -819848 

І. 

ВСИЧКО 

(1+2+3+4+5): 1415524 0 1258165 0 157359 1245832 0 1178807 0 67026 

ІІ. 

ФОНД "ИНВЕСТИЦИИ 

В ГОРИТЕ" 58 67010  126576 

18366 
 

ІІІ

. 

ФОНД "РЕЗЕРВЕН" - 

стойност, лв.         

 

Алтернативно: 

От предвидения по финансов план лесосечния фонд за 2021 г. от 29359 мз 

стояща маса реално е добита дървесина с обем – 28704 мз.  

От предвидения по финансов план лесосечния фонд за 2021 г. от 28000 мз 

стояща маса реално е маркирана на терен дървесина с обем – 28592 мз стояща 

маса. 

От планираните по финансов план за 2021 г. разходи от 157378 лв. за 

дейности в горите са изразходвани 95764 лв. 

От планираното по финансов план за 2021 г. ползване на 0 бр. дива свиня, 0 

бр. сърна, 0 бр. благороден елен, са отстреляни съответно  0 бр. 

От планираните по финансов план за 2021 г. приходи от 8240 лв. от 

странични дейности са постъпили 20495 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 са жалби от страна на работещите ДГС. 

 

1.3. План / програма за обучение и квалификация на персонала;  

През изминалата година служителите в стопанството са участвали в следните 

обучения: Защита на личните данни (GDPR) 

За обученията са налични протоколи от 2021 г., и са издадени следните  



лицензи, сертификати и удостоверения – сертификат за Защита на личните данни 

(GDPR) 

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 на стойност 107148 лв.; 

- 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 1 брой  

- трудоустроените лица са 3 (брой); 

- предоставените обезщетения са 0 (брой); 

- извършени са 0 броя проверки за спазване на изискванията за здравословни 

и безопасни условия на труд от работниците на подизпълнителите и резултати от 

проверките; 

- Изготвена е оценка на риска на работното място - да 

- Подновен е договора за трудова медицина и прегледи на служителите на ТП; 

- резултатите от проверките от Инспекцията по труда показват, че не са 

констатирани отклонения  

 

1.5. Ангажиране на заинтересованите страни;  

През изминалата година:  

- е осъществена кореспонденция със следните заинтересовани страни 

Полиция, РДГ, дърводобивни фирми, НПО, общини , Общински служби Земеделие, 

Областно администрация във връзка със следните по-важни поводи, свързани с 

дейностите на стопанството, 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. 

- осъществени са срещи и комисии с участие на различни заинтересовани 

страни по повод следните по-важни въпроси, свързани със снабдяване на 

населението с дърва за огрев и приемане на ГСП на общини. 

- допуснато е участие на заинтересовани страни в следните инициативи на 

стопанството: залесяване във  връзка със седмица на гората с участието на дечата 

от училища и социален дом. 

- направени са следните промени в планираните горскостопански практики в 

резултат от споразумения и предложения от заинтересованите страни: в следствие 

на възстановена собственост на земи в ДГТ  

 

1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите; 

През изминалата година:  

 - са постъпили 0 броя сигнали и жалби за незаконни /нерегламентирани 

дейности в ТП, но са предприети следните действия: засилване на охраната в ДГТ, 

изготвяне на допълнителни графици 

-  извършени са 56 броя проверки и са издадени 50 броя констативни 

протоколи и 6 броя актове, като по основните санкционирани нарушения има 

задържана дървесина  46,70 м3, 1 бр. каруца и 2 бр. МПС. 

-  във връзка с установените нарушения е потърсено и получено съдействие 

от РДГ/ИАГ, полицията и прокуратурата. 

1.7. Изпълнение на горскостопанския план; 

През изминалата 2021 година в изпълнение на дейностите от 

горскостопанския план са реализирани: 

- 29885 м3 от възобновителни и отгледни сечи ( в т.ч. събрана вършина-1192 

м3) при планирани 23868 м3 лежаща маса. 

- залесявания на площ от 116 дка при планирани 116 дка, в т.ч. 6 дка по 

„Life+“ и есенна почвоподготовка на 74 дка.  

- строителство на 4,6 км горски пътища при планирани 3,6 км 



- допуснато е превишение при добива на дървесина от санитарни сечи/ 

дървесни видове, поради нападение от корояд. За в бъдеще превишението ще бъде 

компенсирано като се коригира средногодишното ползване 

 

1.8. Промени в границите, собствеността, функционалността и 

предназначението на горските територии в рамките на стопанството; 

През изминалата година са направени следни промени: 

- няма промяна в баланса на цялата площ на горите в териториялният обхват 

на ТП „ДГС Дупница“.  

- по отношение на функционалното предназначение на горските територии се 

няма промени в дела на вододайни зони и горите във фаза на старост  

-  няма заличени/обявени/променени защитените територии и защитените 

зони. 

- Няма направени са промени в заповедите/ плановете за управление на 

защитени територии и зони 

 

1.9. Здравословно състояние на гората; 

През изминалата 2021 година са:  

- попълнени 7 броя сигнални листи 

- идентифицирани са следните по-основни болести и вредители:   

- възникналите природни нарушения (ветровали, снеголоми, съхнене,пожари 

и др.) са с обща площ 1,3 ха , в т.ч. 0,8 ха от пожари 

- установени са негативни въздействия от следните антропогенни дейности: 0 

- предприети са основно санитарни и принудителни сечи с обща площ 1,3 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 2022 година се предвижда:  

- да бъдат добити 29454 м3 дървесна. 

- сключване на договори за аренда на площ 0 ха, договори по ЗЛОД за 0 бр.   

- за текущ ремонт на пътища – 1 машиносмени с булдозер и 1 машиносмени с 

багер; за строеж на пътища и съоръжения свързани с горскостопанските дейности за 

достъп до обекта- 4 машиносмени с булдозер и 11 машиносмени с багер . 

 - залесявания- 74 дка,  почвоподготовка на площ от 113 дка  

-  използване на торове  на площ от 50 дка 

 

1.11. Гори с висока консервационна стойност;  

Във връзка с мониторинга на ВКС 1.1 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. През 2020г. е отчетена нова зона  в Натура 2000- „Рила-Буфер“, 

BG0002129 по Заповед № РД-229 / 11.03.2020г. на МОСВ, обнародвана в ДВ 

бр.24/2020г. (ВКС 1.1) 

Във връзка с мониторинга на биологичното разнообразие (ВКС 1.2-1.3) за 

територията на стопанството през 2021 г. са попълнени общо 48 бр. формуляри, от 

тях:  

-  

- Черен кълвач (Dryocopus martius)- 5 бр. 
- Трипръст кълвач ( Picoides tridactylus ) – 3 бр. 

- Среден пъстър кълвач ( Dendrocopos medius ) – 2 бр. 

- Южен белогръб кълвач ( Dendrocopos leucotos ) – 2 бр. 

- Сив кълвач (Picus canus) – 2 бр. 

- Гълъб хралупар (Columba oenas)- 10 бр. 

- Малък орел (Hieraetus pernatus)- 1 бр. 

- Пернатонога кукумявка ( Aegolius funereus ) – 3 бр. 
- Врабчова ктктмявка ( Glaucidium passerinum ) – 2 бр. 

- Белоопашат мишелов (Buteo rutinus) – 5 бр. 

- Бухал (Bubo bubo)- 1 бр. 



- Кафява мечка (Ursus arctos)-3 бр. 

- Черен щъркел (Ciconia nigra)-1 бр. 

- Горски бекас (Sclopax rusticola)- 1 бр. 

- Лещарка (Tetpastes bonasia)-2 бр. 

- Шипобедрена костенурка ( Дstudo graeca ) – 1 бр. 
- Шилоооашапа коспентрка ( Testudo hermanni) – 1 бр. 

- Трионов сечко (Prionus coriarius) – 1бр. 
- Голям сечко ( Cerambyx cerdo) – 1 бр. 
- Голям яспреб ( Accipiter gentilis) – 1 бр. 

 

На територията на стопанството през 2021 г. са попълнени 4 броя формуляри  

за мониторинг на растения-ВКС 1.2 в защитена територия- вълнестоцветно 

сграбиче (Astragalus dasyanthus) и 1 брой формуляр от мониторинг на растения-

ВКС 1.2 – обикновена смрика ( Jnisperis comunis ) , 1 брой формуляр от 

мониторинг на растения-ВКС 1.2 – елвезиево кокиче ( Galanthis elwesil ),   2 броя 
формуляри от мониторинг на растения-ВКС 1.2 – сръбски ранилист (Stachys serbica )    

и 22 броя формуляри за мониторинг на екосистеми ВКС 3 

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, включително Гори фаза на 

старост показва, че горите в обособените ГВКС са в добро здравословно състояние. 

При извършения мониторинг на насажденията попадащи в екосистемата е 

установено, че няма промени в здравословното състояние, динамика на структурата 

и състава, сукцесионни процеси, негативни тенденции   

Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 4 са попълнени 7 бр. формуляри и 

не са установени промени в състоянието на горите, предоставящи екосистемни 

услуги. 

Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 6 са попълнани 3 бр. формуляри и 

не са установени промени в състоянието на горите с културни ценности.  

 

1.12. Представителни образци от естествени горски екосистеми; 

Общата площ на представителните образци на естествените екосистеми на 

територията на ТП „ДГС Дупница“ е 1634  ха, като от тях 969 ха са ГФС.  

Няма настъпили промени в безлесните площи, отделени като представителни 

образци.  

  

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 пътищата са 

рехабилитирани.  

- В насажденията с изведени сечи е налична мъртва дървесина, както 

лежаща, така и стояща. 

- 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 0 броя жалби и сигнали, свързани с 

правата и собствеността на местните общности и други заинтересовани страни, като 

са взети следните по-общи мерки: платено обезщетение 

 В резултат на изпълнение на предвидените мерки не са допуснат съществени 

въздействия от дърводобивните дейности върху източниците на питейна вода и 

други ползвания на водни ресурси. 

 На територията на стопанството е издадено 1 брой разрешително за бране 

гъби. 

 С цел снабдяване с дърва на местното население са изготвени списъци за 24 

бр. населени места, като са предоставени общо 2015 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. 

 Направени са дарения/ предоставен е безплатно залесителен материал 0. 

 

1.15. Промени в околната среда; 

В резултат от мониторинга на ВКС 3 не са установени съществени промени в 

площта и състоянието на редките и застрашени местообитания. 

 В резултат от мониторинга на ВКС 1.2/1.3 не са установени съществени 

промени в популациите на редки и застрашени видове. 

 В резултат на мониторинга на ВКС 1.1. не са установени промени в 

защитените територии и зони:  

 През 2021 г. засегнатите от големи природни нарушения гори са с обща площ 

1,3 ха.  

Предприети са следните мерки: санитарни и принудителни сечи. 

 

 

 

 

Дата: 23/02/2022     Изготвил: ………………/п*/………………… 

          /подпис/ 

  

         инж. Иво Дамянов 

         зам.Директор в ТП ДГС Дупница 
                  *Подписът е заличен съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 

 

 


