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АНАЛИЗ
НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ
В ТП „ДГС ЕЛИН ПЕЛИН“ ПРЕЗ 2021 Г.
(Критерий 8.1)
І. Изпълнение на финансовия план на стопанството за 2021 г.
ТП „ДГС Елин Пелин“ 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".
І.І. ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
Съгласно финансов план за 2021 г. ТП „Държавно горско стопанство Елин Пелин”
трябва да добие и продаде 30243 м³ дървесина, в т.ч. 243 м3 налична добита дървесина
към 01.01.2021 г., а към 31.12.2021 г. наличната добита дървесина на временен горски
склад е 150 м3.
Към 31.12.2021 г. са реализирани 28400 м³ /94 %/. По начин на реализация тя е
разпределена както следва:
1. Продажба на стояща дървесина на корен – 4300 м3, от която 802 м3 са продадени
по ценоразпис на физически лица за лична употреба.
2. Продажба на добита дървесина - 23664 м3, в т.ч. за местни търговци – 5718 м3, по
ценоразпис на ФЛ за лична употреба – 7168 м3, ценоразпис на ЮЛ и ЕТ – 10777 м3,
повредена иглолистна дървесина – 3926 м3, повредена широколистна дървесина – 828 м3 .
3. Реализирано ползване на дървесина по чл.193 от ЗГ – 436 м3 .
4. От собствени работници са добити 903 м3.
І.ІІ. ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ
В ДГР „Герена“ са произведени са 258000 фиданки.
Добити са 500 кг шишарки от черен бор и 773 кг жълъд.
Извършени са следните лесокултурни дейности:
- Почистване на площи за залесяване – 14 дка;
- Почвоподготовка – 20 дка;
- Залесяване – 58 дка;
ТП "ДГС Елин Пелин" е в десета (последна) година от изпълнението на ГСП 2012 и
през 2021 г. беше извършена инвентаризация на горските териториии, а през 2022 г.
предстои изработване на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и
план за дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и
горскостопански план за горските територии – държавна собственост в района на дейност
на ТП „ДГС Елин Пелин”. Това се отрази преди всичко на определяне на подходящи площи
за почистване, почвоподготовка и залесяване и съответно на изпълнението на заложените
по ФП 2021 г. натурални показатели.

- Попълване на култури – 12 дка;
- Отглеждане на култури – 280 дка.
Към 31.12.2021 г. са маркирани са 35007 куб. м стояща маса.
І.ІІІ. ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Издадени са 6 билета на нови ловци. Заверени са 836 билети за лов. Издадени са
1600 бр. разрешителни за ров в ловностопанските райони, предоставени на ловни
дружини в териториалния обхват на ТП „ДГС Елин Пелин“.
Разселени са 2500 бр. пъстърва в реките на територията на стопанството.
І.IV. СТРАНИЧНА ДЕЙНОСТ
През 2021 г. в ДГР „Герена“ беше извършена обработка на почвата на площ от 42
дка и бяха засяти селскостопански култури – овес, люцерна, тревна смеска и цвекло за
нуждите на ловните стопанства в териториалния обхват на ЮЗДП.
І.V. ТРУДОВИ PЕСУРСИ
Съгласно утвърдено длъжностно разписание от УС на ЮЗДП, стопанството
осъществява дейността си с 27,5 бр. щатни служители, 4 бр. постоянни работници в
разсадника и 8 броя сезонни работници.
II. Финансовият план за 2022 г. все още не е одобрен, но тенденциите са
следните:
През 2022 г. в ТП „ДГС Елин Пелин“ са планирани следните горскостопански
дейности:
Ползване на дървесина
Съгласно проект на финансов план за 2022 г. ТП „Държавно горско стопанство Елин
Пелин” ще добие и продаде 30 571 м³ дървесина, в т.ч. 150 м3 налична на склад добита
дървесина към 01.01.2022 г.
По начин на реализация тя е разпределена както следва:
1. За продажба на стояща дървесина на корен са предвидени да бъдат реализирани
8862 м3 , в т.ч. по ценоразпис на физически лица за лична употреба – 783 м3.
2. За продажба на добита дървесина са разчетени 23496 м³, в т.ч. за местни
търговци – 6798 м3, по ценоразпис на физически лица за лична употреба – 8000 м3, по
ценоразпис на ЮЛ и ЕТ – 7159 м3.
3. За ползване на дървесина по чл. 193 от Закона за горите са разчетени 200 м3.
Лесокултурни дейности
- Почистване на площи за залесяване – 20 дка;
- Подготовка на почвата - 20 дка;
- Залесяване – 20 дка;
- Попълване на култури – 19 дка;
- Отглеждане на култури – 294 дка;
- Отгледни сечи без материален добив – 50 дка.
- Маркиране - 36640 куб. м стояща маса.
- Защита на горските територии от пожари: поддържане на 2 бр. противопожарни депа;
Управленческа дейност
Списъчният състав на персонала по ФП 2022 г., с който се обезпечава
изпълнението на предвидените дейности е 41 бр. в т.ч. административен - 10 бр.,
персонал зает в стопанската дейност, услуги и опазване на ГТ - 18 бр. и работници - 13
бр.
Социални споразумения;
- Колективен трудов договор за 2021 и 2022 г., регистриран в ИА ГИТ Дирекция
„ИТ“ Софийска област, вх. № КТД 21000708/15.06.2021 г.

- Допълнителни договорени условия за работещите извън индивидуалното трудово
договаряне. Допълнителен платен годишен отпуск за ненормирано работно време за
длъжностите: зам. директор, ст. лесничеи, лесничеи, горски стражари и шофьор на
специализиран противопожарен автомобил;
- Постъпили жалби от страна на работещите и документацията по повод тяхното
разглеждане и удовлетворяване - няма.
Програма за обучение и квалификация на персонала;
- Програмата за обучение, одобрена от Директора на ТП „ДГС Елин Пелин“ на
30.12.2021 г.;
- Протоколи от проведените обучения – води се регистър на проведените обучения;
- Издадени лицензи, сертификати и удостоверения – приложения към Регистъра.
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 работещите в горското стопанство – през 2021
г. е предоставено полагащото се униформено и теренно облекло, закупено е работно
облекло за работниците в разсадник „Герена“;
- попълнени и подписани в съответните срокове инструктажни книги или
проверовъчни листи за работещите в т.ч. и на външните подизпълнители - да;
- обучения и инструктажи за здравословни и безопасни условия на труд на
персонала на Организацията и работниците на подизпълнителите-да;
- регистрираните трудови злополуки (брой и вид)-0 бр.;
- трудоустроените лица-1;
- предоставените обезщетения-няма;
- проверките за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на
труд от работниците на подизпълнителите и резултати от проверките-чек-листове;
- решенията от проведени заседания на групата по условията на труд-Протоколи;
- Оценка на риска на работното място-действаща;
- Договор за трудова медицина и прегледи на служителите на стопанството-през
2021 г. не са извършвани;
- резултати от проверки от Инспекцията по труда-не са правени.
Ангажиране на заинтересованите страни;
През изминалата година:
- е осъществена кореспонденция със следните заинтересовани страни Полиция,
РДГ, дърводобивни фирми, Пожарна във връзка със следните по-важни поводи, свързани
с дейностите на стопанството: Опазване и контрол на горските територии, вкл. обсъждане
и мониторинг на ГВКС.
- осъществени са срещи с кметовете на населени места, свързани с въпросите за
опазване на горите и относно задоволяване на нуждите на местното население с дърва за
огрев за собствени нужди и дървен материал.
Незаконни/нерегламентирани дейности в горите;
През 2021 г., в резултат на осъществения контрол по отношение спазване на
действащото горско законодателство са установени 11 бр. нарушения. Съставени са 5
акта за установяване на административни нарушения /АУАН/, които са изпратени в РДГ
София за издаване на наказателни постановления. Актовете са за сеч на немаркирани с
КГМ дървета. Общото количество дървесина по издадените АУАН е 10,10 м3. Нарушенията
са извършвани най-често от работници на фирми – ползватели на дървесина на
територията на стопанството. Съставени са 6 констативни протоколи за сеч на
немаркирани дървета от неизвестен извършител. Незаконно отсечената дървесина е в
размер на 12,30 м3.
Изпълнение на горскостопанския план;

През изминалата година в изпълнение на дейностите от горскостопанския план са
реализирани:
- количества на добитите дървесни и недървесни продукти за текущата година –
отчет на ФП (приложения 2, 3, 4)
- други договори (договори за аренда, договори по ЗЛОД, договори по Закона за
концесиите и др.)
- площи на проведените сечи – по видове сечи (ГФ 1, ГФ 5 и др.).
- ремонти и строежи на пътища и съоръжения свързани с горскостопанските
дейности.
- площ на залесяванията и почвоподготовка за текущата година - отчет на ФП
(приложение 1.1)
- използване на торове и пестициди – не
Промени в границите, собствеността, функционалността и предназначението на
горските територии в рамките на стопанството;
През изминалата година са направени следни промени:
- промени в площта на ГСЕ-няма
- промени в собствеността-справка от ОбС Земеделие Елин Пелин
- смяна на предназначението на горски територии-да за „Модернизация на
железопътна линия София-Пловдив за участък Елин Пелин-Ихтиман“
- промени във функционалното предназначение на териториите (видове и площи:
напр. нови вододайни зони, гори във фаза на старост и др.)-не
- заличаване/обявяване/промени на защитените територии и защитените зони-не
- промяна в заповедите или планове за управление на защитени територии и зонине.
Здравословно състояние на гората;
През изминалата година са:
- попълнени сигнални листове - справка от информационната система system.iag
- идентифицирани са следните по-основни болести и вредители: съхнене на
черборови култури от фитопатогенни гъби, съхнене на бялборови култури от корояд
- възникналите природни нарушения - справка от информационната система
system.iag за пожари
- няма установени негативни въздействия от антропогенни дейности;
- предприети са санитарни сечи с обща площ 2 ха (от 5ГФ) за подобряване на
здравословното състояние на гората въз основа на постъпилите предписания от РДГ и
ЛСЗ.
Ползване/добиви и горскостопански дейности;
През текущата година се предвижда:
- да бъдат добити 30421 м3 дървесна.
- сключване на договори за аренда на площ, договори по ЗЛОД за – има сключени
договори за стопанисване и ползване на дивеча с ловни сдружения „Елин Пелин“, „София
Юг“ и „Арабаконак“.
- ремонт на 2 км пътища и съоръжения, свързани с горскостопанските дейности.
- Почистване на площи за залесяване – 20 дка;
- Подготовка на почвата - 20 дка;
- Залесяване – 20 дка;
- Попълване на култури – 19 дка;
- Отглеждане на култури – 294 дка;
- Отгледни сечи без материален добив – 50 дка.
- Маркиране - 36640 куб. м стояща маса.
- Защита на горските територии от пожари: закупуване на 10 бр. защитни облекла
и маски;
- използване на торове и пестициди - не.

Гори с висока консервационна стойност;
За всички категории ГВКС се прилага годишен мониторинг, състоящ се в
периодични наблюдения и съпровождащ анализ за видът гора, проследяващ промените в
биологичното разнообразие, осъществяващо се чрез събиране, обработка и съхранение на
данни.
Има разработени формуляри за различните ВКС за теренно попълване от
лесовъдският състав, като в допълнителния доклад за ГВКС са посочени и снимки за по –
доброто разпознаване на растителните и животински видове с виоска консервационна
стойност на територията на стопанството.
При подготовка на досиетата за насаждения включени в лесосечен фонд за
съответната година, се отразяват ГВКС, попадащи в съответният обект. Попълва се лист за
предварителна идентификация, като впоследствие на терен служителите следят за
правилното прилагане на съответните мерки за опазване на високите консервационни
стойности.
За 2021 г. са извършени наблюдения и са изготвени формуляри в следните ГВКС:
ВКС1
ВКС 1.1. Защитени територии на територията на ТП „ДГС Елин Пелин“
Във връзка с мониторинга на ВКС 1.1 на интернет страницата на РИОСВ София
няма новосъздадени защитени територии и/или зони, както и промени в заповедите за
обявяването им и изискванията на плановете им за управление. Няма настъпили промени
в границите/състоянието на защитени зони и територии: (ВКС 1.1)
Изготвени са четири /4/ формуляра, в които е извършен мониторинг на
осемнадесет /18/ подотдела, които попадат в Защитена зона BG0001389 Средна гора
и шест /6/ формуляра, в които е извършен мониторинг на двадесет и четири /24/
подотдела, които попадат в Защитена зона "Етрополе - Байлово" -BG0001043.
Основната цел е опазване на естественото състояние на природните местообитания
и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитените зони,
включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и
условия на средата. От направените проверки се установи, че дейностите в горските
територии се извършват по начин, благоприятстващ състоянието им, както опазването на
местната флора и фауна. В отделите, в които се извършват мероприятия са съобразени
със съответните изисквания.
В някой от подотделите се наблюдават единични бройки изсъхнали и паднали
дървета, но това трябва да бъде разгледано като благоприятни условия за разрастване на
видовото разнообразие, както и неговото опазване. Не са установени нарушения на
миграционните пътища на дивите животни.
ВКС 1.2. Застрашени, изчезващи и ендемични видове.
При наблюдението и мониторирането са изготвени дванадесет /12/ формуляра за
мониторинг на биологично разнобразие. Установени са следните видове:
Растителни видове:
- Планински явор, жешля (Acer heldreichii Orph.) Сем. Aceraceae – Кленови
Отдели и подотдели: 168 „б”, 180 „г”, 379 „д”
- Обикновен кестен (Castanea sativa Mill.) Сем. Fagaceae – Дъбови
Отдели и подотдели: 159 „з”, 160 „н”, 361 „р”, 361 „ф3”.
Животински видове:
- Сив кълвач (Picus canus) – 3 броя, установени в подотдели: 424 - г, 424 - д

- Малък ястреб (Accipiter nisus) – 1 брой, установен в полет в подотдел 232-а.
Поведението на птиците е спокойно, пол – неустановен.
- Черен кълвач (Dryocopus martius) - 1 брой женски екземпляр, установен при полет
в подотдел 258 – к
- Еленов рогач (Lucanus cervus) - 1 брой, установен в подотдел 333 – „д”
- Голям буков сечко (Morimus funereus) – 3 броя, забелязани в подотдели 469 – „н”;
437 - „б”
ВКС 2
ВКС 2. Значими горски територии, формиращи ландшафт от регионално и
национално значение, в които всички естествено срещащи се видове
съществуват при естествени условия на разпространение и обилие.
Мониторинга на тези гори не установи промени в състоянието на горските
ландшафти. Не бяха констатирани едроплощни нарушения от биотични и абиотични
фактори. Откритите повреди са на малки площи, които не оказват отрицателно
въздействие върху цялата площ на ВКС. Няма намаляване на площта на естествените
насаждения и създаване на големи плантации от изкуствени гори.
ВКС 3
ВКС 3. Екосистеми и местообитания. Редки, защитени и застрашени от
изчезване екосистеми и рефугии.
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 10 насаждения 329 з, 35 ж, 53 о, 424 ж, 425 в, 87 н, 90 г, 124
ш, 225 а, 233 ж попадащи в екосистемите G1.1112 Eastern European poplar-willow forests /
Крайречни върбово-тополови гори, G1.6921 Southeastern Moesian acidophilous beech
forests / Ацидофилни гори от обикновен бук (Fagus sylvatica), G1.6922/G1.6923
Southeastern Moesian neutrophile beech forests / Неутрофилни букови гори, G1.737 Eastern
sub-Mediterranean white oak woods / Мизийски и тракийски гори от космат дъб (Quercus
pubescens) и G1.69 Thermophilous Moesian beech forests / Мизийски букови гори
(ВКС 3) е установено, че няма промени в здравословното състояние, в динамиката на
структурата и състава, няма сукцесионни процеси и негативни тенденции.
Гори във фаза на старост – Мониторинга е извършен в осем /8/ подотдела, като тук
се наблюдава наличие на стари живи дървета с диаметри близки до максималните за
съответния дървесен вид и месторастене; стоящи и паднали големи мъртви дървета в
различни фази на разлагане; на изсъхнали дървета, които се оставят на естествена
сукцесия за повишаване на видовото разнообразие. Тези екосистеми е необходимо да се
оставят на естествената им динамика. Има наличие на семенно възобновяване, като
подрастта е на групи в различните части на насажденията. Реална заплаха представлява
подържането на хомогенна структура.
Представителни образци от естествени горски екосистеми;
Общата площ на представителните образци на естествените екосистеми на
територията на ТП „ДГС Елин Пелин“ е 1855,6 ха, като от тях 1091 ха са ГФС.
Няма настъпили промени в насажденията и безлесните площи, отделени като
представителни образци.
ВКС 4
ВКС 4.1. – Гори представляващи единствени източници на питейна вода на
територията на „ДГС Елин Пелин“
ТП ДГС "Елин Пелин"
Отдели
Вододайна зона – СОЗ
пояс А

с.Елешница

-

79 д,2; 93 ж, 2; 94 а; 95 а; 96 а; с обща площ 7,6ха

с.Нови хан

-

368 ж,15 , с обща площ 2,4ха, от която 2,3ха залесена и
0,1ха незалесена
127 г – 1,4ха
480 с – 1,7ха
105е – 1,6ха
178 в, 180 б, с обща площ 4,2ха

с.Голема Раковица
с.Горно Камарци
с.Долно Камарци
с.Макоцево
Вододайна зона – СОЗ
пояс I
с.Нови хан
Вододайна зона – СОЗ
пояс II
с.Богданлия
Вододайна зона – СОЗ
пояс III
с.Богданлия
с.Нови хан
с.Голема Раковица
Горски чешми

372 с - обща площ 0,2ха

320 а1, обща залесена площ 0,1ха

320 я – 0,4ха
372 т – 0,1 ха
258 с – 0,3 ха
147 д; 361 у, 5; 338 а; 39 д; 85д; 238 -4; 243 -2; 449 в;
452-1;462 а; 463 г;

Към момента състоянието на горите, които представляват източник на питейна вода
е добро. Проведените горскостопански дейности в тези гори, не оказват различни
отрицателни въздействия. Стриктно се спазват изискванията на съответните
санитарноохранителни зони /СОЗ – 1,2 и 3/. В някой от отделите не са извършвани
мероприятия в последното десетилетие, а в други, съгласно наредба №3 от 2000 г. се
вземат препоръки за лесовъдските дейности. Пълнотата на насажденията не е свеждана
по – малко от 0.5. Персоналът на ТП „ДГС Елин Пелин“ е запознат с ограниченията в тези
гори и мерките за тяхното опазване.
ВКС 4.2. – Гори с решаващо значение за регулиране на водния отток във
водосборите на територията на ТП „ДГС Елин Пелин“
За територията на ТП ДГС "Елин Пелин" са определени гори, отговарящи на
определението за консервационна стойност:
4.2.3 ГТ представляващи горна граница на гората (ГГГ), определени по реда на ЗГ
или попадащи в 200 метрова ивица под ГГГ.
4.2.4. 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.
При мониторинга са попълнени двадесет /20/ формуляра 33 г, 39 е, 27 д, 30 с, 31
д, 34 а, 35 е, 36 а, 37 а, 40 и, 41 з, 46 а, 46 е, 49 а, 50 е, 51 ш, 72 р, 99 г, 426 а, 427 а.
Установи се, че здравословното състояние на тази консервационна категория е добро.
Поради по – големият по площ равнинен терен не се наблюдават ерозионни процеси. В
някой иглолистни култури се предполага, че има възможност за каламитети след
снеголоми и ветроломи, ето защо е необходимо подържането на добро здравословно
състояние, извеждане на сечи в млада възраст и постоянен мониторинг, които към
момента е приложим. Няма промени в структурата и състава на насажденията, или
повреди по естествената крайречна растителност.
ВКС 4.3. – Гори с решаващо противоерозионно значение на територията на
ТП „ДГС Елин Пелин“
От горските територии, включени на територията на на стопанството за тази
консервационна категория се покриват определенията по т.1 и т.2, а именно:

т.1 – ГТ с наклон над 30 о , с площ над 1 ха и пълнота над 0.6
Мониторирани са двадесет и два /22/ подотдела, при които се установи, че не се
наблюдава наличие на ерозионни процеси. Отгледните мероприятия са извършвани
навреме, за да се осигурява жизненост и устойчивост на насажденията..
т.2 – Гори, създадени по технически проекти за борба с ерозията, корекционни,
брегозащитни и колматажни горски пояси.
Обходени са девет /9/ подотдела, при които се установи, че не се забелязва
наличие на ерозионни процеси.
При извеждането на сечи на стръмни наклони, извозът на дървесината се извършва
с жива теглителна сила. На много каменливи, стръмни и урвести терени лесовъдски
мероприятия не са планирани. При наличие на деградивни процеси и нужда се провеждат
залесителни мероприятия.
ВКС 4.4 – Гори, които представляват бариера за разпространението на
пожари.
Направен е обход на двадесет /20/ подотдела. Установи се, че при всичките се
поддържа и се запазва широколистният състав на гората. При извеждането на
мероприятията, не е допуснато понижаване на пълнотата до 0.7. През 2021 г. на
територията на „ДГС Елин Пелин“ не са предизвикани запалвания в такива насаждения.
Разработен е план за борба с пожарите, който включва стандартни оперативни
процедури за борба с пожарите и обучение на персонала, съгласно горското
законодателство в страната.
ВКС 4.5. Гори с решаващо значение за състоянието на селскостопанските
дейности (земеделие, рибни запаси) и за защитата на инфраструктурните обекти
Списък на отдели и подотдели, представляващи ВКС 4.5.3, в които е извършен
мониторинг през 2021 г.
Гори отговарящи на
определението за ВКС 4.5.3
Защитна ивица край ж.п.
линия Елин Пелин-Бургас

Защитна ивица магистрала
„Хемус“, защитна ивица
шосе

Отдели и подотдели
62а; 75 в; 104 а,б; 106 е; 107 д; 108 м; 120 к,н; 158 г, 158
с, 158 у, 158 ф, 159 8, 159 9, 159 10, 159 11, 159 12, 160
5, 160 6 192 1, 192 2, 192 а, 192 б, 192 е, 193 е, 193 ж;
327 р, 328 б, 329 в, 330 к1, 330 м1, 330 т, 330 у, 330 ф,
331 е, 331 ж, 332 а, 332 д, 332 з, 332 и, 333 б, 333 в;
65 к, 65 л, 65 п, 65 р, 65 т, 66 б, 80 а, 80 д, 80 ж, 80 з, 80
л, 99 к, 100 л, 101 5, 101 6, 101 п, 101 р, 102 ч, 146 а, 147
ж, 149 в, 150 б, 360 11, 360 з, 361 14, 361 с 4, 361 х 2, 361
х 4, 361 ц 2, 361 ш 2, 361 ш 4, 361 ш 5, 362 б, 370 1, 370
б, 371 ж, 372 с, 380 о, 382 в, 424 1, 424 2, 424 а, 424 г,
424 д, 425 1, 425 а, 425 б, 426 1, 426 а, 427 а, , 428 а, 429
а, 429 б, 429 в, 429 г, 429 д, 429 е, 430 г, 433 а, 434 а, 434
б, 435 а, 466 6, 466 ж, 469 з, 469 и.

Не са установени промени в защитните функции на горите и намаляване на
горското покритие.
ВКС 6
ВКС 6 – Културни ценности. Места, ресурси, местообитания и ландшафти от
глобално или национално културно, археологично или историческо значение,
и/или от критично (незаменимо) знчение за традиционната култура на местните
общности и коренното население, идентифицирани с тяхно участие, вкл.
културно, екологично, икономическо или регилиозно/духовно значение.
На територията на ТП ДГС "Елин Пелин" са определени подотдели:

1. Горски територии в 500 м ивица около религиозните обекти: Елешнишки
манастир – отдели: 96 м-п, с
2. Горски територии в 100 м ивица около територии, традиционно свързани с
провеждането в тях на събори, надпявания и други мероприятия, важни за съхраняване
на културното наследство и националните традиции, определени при консултациите с
местните хора: Лесопарк Побит камък – отдел 361 - Организиране и провеждане на
Традиционен събор „Обединението прави силата“- Побит камък.
Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 6 не са установени промени в
състоянието на горите с културни ценности, по отношение на ландшафта, облика на
местностите и спокойното протичане на традиционните събори, панаири или културни,
исторически, религиозни мероприятия на местното население.
През 2021 г. са организирани срещи – консултации с местната власт и населението
за оценка на мерките и нови предложения ако има такива. Не се планират и провеждат
мероприятия, които водят до промяна на ландшафта и облика на съответната местност.
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 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.
Въздействие на дейностите по управление върху социалната среда;
През изминалата година няма постъпили жалби и сигнали, свързани с правата и
собствеността на местните общности и други заинтересовани страни, като са предприети
следните действия за подобряване дейностите по цялостното опазване на горите:
- организира се засилено присъствие на служители в районите със засилена
концентрация на нарушения;
- извършени са съвместни проверки с РУП Елин Пелин и РДГ – София за установяване
на законния произход на дървата за огрев, намиращи се в дворовете на жители от
населените места в териториалния обхват на стопанството;
- през цялата година се предлагат на населението за закупуване дърва за огрев от
временен склад, стояща дървесина на корен и от обекти с дървесина, собственост на
фирми, като за 2021 г. са реализирани 15281 пр. куб. м дърва за огрев, с цел
задоволяване нуждите за отопление и прекъсване закупуване на незаконно добита
дървесина.
Приоритетни задачи и мерки за 2022 г.:
- провеждане на кадрова политика, насочена към повишаване на потенциала на
служителите в частта опазване на горите и контрол.

- завишаване взискателността към работата на служителите, ангажирани с опазване и
контрол.
- осигуряване на ефективно взаимодействие между институциите за подобряване
на съвместната дейност по предотвратяване и разкриване на нарушения.
Заключение:
Анализирайки данните от извършеното проучване в изпълнение на годишният
мониторинг на територията, управлявана от ТП „ДГС Елин Пелин“ резултатите показват,
че не са констатирани съществени пропуски и нарушения по стопанисването на горите.
Прилаганите лесовъдски системи и дейности в горите благоприятстват за
осигуряването на основните функции, като стопански, защитни, икономически,
противоерозионни, водохранни, противопожарни и др.
Състоянието на възобновяването в отделите, които се извършват главни сечи е
добро. Използваните лесовъдски практики и принципи, както и ежегодният мониторинг в
тези насаждения, спомагат за доброто им състояние. Устойчивото стопанисване на тези
гори е приоритет за стопанството.
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