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Анализ на резултатите от проведения мониторинг  

в ТП „ДГС Елин Пелин“ през 2020 г. 

(Критерий 8.1) 

 

І. Финансов план на стопанството за 2020 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".  

 

1. Ползване на дървесината 

 Съгласно финансов план за 2020 г. ТП „Държавно горско стопанство Елин Пелин” 

трябваше да добие и продаде 30724 м³ дървесина, в т.ч. 558 м3 налична добита 

дървесина към 01.01.2020 г.  

 Към 31.12.2020 г. са реализирани 29319 м³ /95 %/, в т.ч. 243 м3 налична добита 

дървесина. По начин на реализация тя е разпределена както следва: 

 1. Продажба на стояща дървесина на корен – 8782 м3, в т.ч. за местни търговци 

– 472 м3, дългосрочни договори по чл. 116 от ЗГ – 1774 м3, по ценоразпис на ФЛ за 

лична употреба – 840 м3, повредена иглолистна дървесина – 1066 м3.  

 2. Продажба на добита дървесина - 20009 м3, в т.ч. за местни търговци – 1885 м3, 

по ценоразпис на ФЛ за лична употреба – 8031 м3, по ценоразпис на ЮЛ и ЕТ – 10094 

м3, повредена иглолистна дървесина – 1230 м3. 

 3. Ползване на дървесина по чл. 193 от Закона за горите - реализирани 528 м3. 

 Собствените работници са добили 616 м3 дървесина. 

  

2. Дейности в горите 

В ДГР „Герена“ са произведени са 269000 фиданки. 

Добити са 400 кг шишарки от черен бор и 649 кг жълъд. 

Извършени са следните лесокултурни дейности: 

- Почистване на площи за залесяване – 32 дка; 

- Подготовка на почвата – 38 дка; 

- Залесяване – 30 дка; 

- Попълване на култури – 20 дка; 

- Отглеждане на култури – 269 дка. 
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Към 31.12.2020 г. са маркирани са 30792 куб. м стояща маса.  

В раздел „Защита на горски територии“ са поддържани 9000 л.м минерализовани 

ивици. 

3. Ловностопанска дейност 

Издадени са 32 билети на нови ловци. Заверени са 962 билети за лов. Издадени 

са 2225 бр. разрешителни за лов в ловностопанските райони, предоставени на ловни 

дружини в териториалния обхват на ТП „ДГС Елин Пелин“. 

 Разселени са 4000 бр. пъстърва в реките на територията на стопанството, за 

закупуването на които са изразходени 800 лв. 

    

4. ТРУДОВИ PЕСУРСИ 

Съгласно утвърдено длъжностно разписание от УС на ЮЗДП, стопанството 

осъществява дейността си с 28 бр. щатни служители, 4 бр. постоянни работници в 

разсадника и 7 броя сезонни работници. 

 

II. Финансовият план за 2021 г. все още не е одобрен, но тенденциите са 

следните: 

През 2021 г. в ТП „ДГС Елин Пелин“ са планирани следните горскостопански 

дейности: 

Ползване на дървесина 

 Съгласно проект на финансов план за 2021 г. ТП „Държавно горско стопанство 

Елин Пелин” ще добие и продаде 30 243 м³ дървесина, в т.ч. 243 м3 налична на склад 

добита дървесина към 01.01.2021 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 – 800 

м3.  

 2. За продажба на добита дървесина са разчетени 21181 м³, в т.ч. за местни 

търговци – 6261 м3, по ценоразпис на физически лица за лична употреба – 8000 м3, по 

ценоразпис на ЮЛ и ЕТ – 6920 м3. 

 3. За ползване на дървесина по чл. 193 от Закона за горите са разчетени 200 м3.  

  Лесокултурни дейности  

- Почистване на площи за залесяване – 39 дка; 

- Подготовка на почвата - 62 дка; 

- Залесяване – 100 дка; 

- Попълване на култури – 12 дка;  

- Отглеждане на култури – 316 дка; 

- Отгледни сечи без материален добив – не се предвиждат.  

- Маркиране - 36400 куб. м стояща маса.  

- Защита на горските територии от пожари:  поддържане на 9000 л.м. 

минерализовани ивици; 



Управленческа дейност 

Списъчният състав на персонала по ФП 2020 г., с който се обезпечава 

изпълнението на предвидените дейности е 42 бр. в т.ч. административен - 10 бр., 

персонал  зает  в стопанската дейност, услуги и опазване  на ГТ - 18 бр. и работници - 

14 бр. 

Социални споразумения; 

- Колективен трудов договор за 2019 и 2020 г., регистриран в ИА ГИТ Дирекция 

„ИТ“ Софийска област, вх. № КТД 19000659/25.05.2019 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 

30.12.2020 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 Организацията – през 2020 г. 

е предоставено полагащото се униформено и теренно облекло, закупени са каски, 

светлоотразителни жилетки, 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)-1 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 Организацията-

през 2020 г. 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 въпросите за 

опазване на горите и относно задоволяване на нуждите от местното население с дърва 

за огрев за собствени нужди и дървен материал. 

Незаконни/нерегламентирани дейности в горите; 

През 2020 г., в резултат на осъществения контрол по отношение спазване на 

действащото горско законодателство са установени 22 бр. нарушения. Съставени са 18 

акта за установяване на административни нарушения /АУАН/, които са изпратени в РДГ 

София за издаване на наказателни постановления. Три от актовете са за съхраняване 

на дървесина, немаркирана с контролна горска марка и без превозен билет. 

Останалите нарушения са за сеч на немаркирани с КГМ дървета. Общото количество 

дървесина по издадените АУАН е 29,18 м3. Нарушенията са извършвани най-често от 

работници на фирми – ползватели на дървесина на територията на стопанството. 

Съставени са 4 констативни протоколи за сеч на немаркирани дървета от неизвестен 

извършител. Отсечени са 83 бр. немаркирани дървета в 5 подотдела, за които няма 

издадени позволителни за сеч. Незаконно отсечената дървесина е в размер на 17 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 

зони-не. 

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 30000 м3 дървесна. 

- сключване на договори за аренда на площ, договори по ЗЛОД за – има 

сключени договор за аренда с „АНГУС МЕСНО ГОВЕДОВЪДСТВО БЪЛГАРИЯ” ООД, 

договори за стопанисване и ползване на дивеча с ловни сдружения „Елин Пелин“ и 

„Арабаконак“. 

- ремонт на 2 км пътища и съоръжения, свързани с горскостопанските дейности. 

- Почистване на площи за залесяване – 39 дка; 

- Подготовка на почвата - 62 дка; 

- Залесяване – 100 дка; 

- Попълване на култури – 12 дка;  

- Отглеждане на култури – 316 дка; 

- Отгледни сечи без материален добив – не се предвиждат.  

- Маркиране - 36400 куб. м стояща маса.  

- Защита на горските територии от пожари:  поддържане на 9000 л.м. 

минерализовани ивици;  

-  използване на торове и пестициди - не. 

Гори с висока консервационна стойност;  

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) 

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

територията на стопанството през 2020 г. са попълнени общо 20 бр. формуляри, от тях:  

- 15 бр. формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие - 

видовете от ВКС 1.2 - редки, застрашени и ендемични животински видове. 

На територията на ТП ДГС "Елин Пелин" не са установени места със струпвания и 

концентрации на видове - ВКС 1.3. 

- 5 бр. формуляри за мониторинг на ВКС 3 - редки, застрашени и изчезващи 

горски екосистеми, вкл. ГФС. 

При мониторинга на биологичното разнообразие (ВКС 1.2-1.3) са направени 

следните констатации: 

Белоопашат мишелов -  не е установено гнездене/прелитане при 2 бр. 

мониторинг. 

Голям ястреб -  не е установено гнездене/прелитане при 2 бр. мониторинг. 

Орел змияр -  не е установено гнездене/прелитане при 1 бр. мониторинг. 

Червеногуша мухоловка -  не е установено гнездене/прелитане при 1 бр. 

мониторинг. 

Сив кълвач -  не е установено гнездене/прелитане при 1 бр. мониторинг. 

Черен кълвач -  не е установено гнездене/прелитане при 4 бр. мониторинг. 

Среден пъстър кълвач -  не е установено гнездене/прелитане при 4 бр. 

мониторинг. 

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 екосистемите G1.6922/G1.6923 

Southeastern Moesian neutrophile beech forests / Неутрофилни букови гори 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. 

Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 4 не са установени промени в 

състоянието на горите, предоставящи екосистемни услуги, по отношение на защитата 

на техническата инфраструктура, бариери против пожари, противоерозионни гори, 

горна граница на гората.  

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.  

 

 



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.  

 Въздействие на дейностите по управление върху околната среда;  

След приключване на горскостопанските дейности /изведени сечи/ през 2020 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 2020 г. са реализирани 17055 пр. куб. м дърва за огрев, с цел 

задоволяване нуждите за отопление и прекъсване закупуване на незаконно добита 

дървесина. 

Приоритетни задачи и мерки за 2021 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. 

 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. 

 Не е допуснато повреждане на обекти от културно-историческо, икономическо, 

екологично, религиозно или духовно значение за местните общности в резултат на 

дърводобивните дейности. 

 Промени в околната среда; 

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

състоянието на редките и застрашени местообитания. 

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

  

Изготвил: инж. Д. Стефанова – зам.директор 

 

 

Дата: 24.02.2021 г.       

 


