
Анализ на резултатите от проведения мониторинг  

в ТП „ДГС ЗЕМЕН“ през 2021 г. 
(Критерий 8.1) 

 

1.1. Финансов план на стопанството; 

 

ТП „ДГС Земен“ 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  

824773 

  

318768 

  

506005 

 790545  351304  439241 

2. ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ  37062  61014  -23952 38601  60396  -21795 

3. 

ЛОВНО И 

РИБНОСТОПАНСКИ 
ДЕЙНОСТИ    

 

 

  

 

 

  

4. 
СТРАНИЧНИ 
ДЕЙНОСТИ           

5. 

АДМИНИСТРАТИВНО

-УПРАВЛЕНСКИ 
ДЕЙНОСТИ  147454  574675  -427221 166883  559953  

-393070 
 

І. 
ВСИЧКО 
(1+2+3+4+5): 1009289  954457  54832 996029  971654  54375 

ІІ. 
ФОНД "ИНВЕСТИЦИИ 
В ГОРИТЕ" 70852 30959  75079 31457  

ІІІ. 

ФОНД "РЕЗЕРВЕН" - 

стойност, лв.         

От предвидения по финансов план лесосечния фонд за 2021 г. от 21 944 мз 

стояща маса реално е добита дървесина с обем – 23 512 мз.  

От предвидения по финансов план лесосечния фонд за 2021 г. от 23 659 мз 

стояща маса реално е маркирана на терен дървесина с обем – 26 200 мз.  

От планираните по финансов план за 2021 г. разходи от 61 014 лв. за 

дейности в горите са изразходвани 60 396 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: 

 

1.3.1 Забравените гори 

1.3.2 Биотопни дървета защо е необходимо опазването им? 

1.3.3 Промяна на НСГ 8 

1.3.4 Обучения за птиците 

1.3.5 Обучение за разпознаване на консервационно значимите видове 



1.3.6 Болестта син език при дивеча 

1.3.7 Болестта инфлуенца по птиците 

За обученията са налични протоколи от 2021г., има  издадени  

лицензи, сертификати и удостоверения. 

 

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:  

- 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; 

- не са регистрирани трудови злополуки  

- трудоустроените лица за изминалата година са 1 бр. и общо за стопанството 

трудоустроените стават-5бр.; 

- не са предоставени обезщетения; 

- Изготвена е оценка на риска на работното място; 

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

- През изминалата година не са извършвани проверки от Инспекцията по 

труда. 

 

1.5. Ангажиране на заинтересованите страни;  

През изминалата година:  

- е осъществена кореспонденция със следните заинтересовани страни РУ 

Полиция – гр. Радомир, РДГ Кюстендил, дърводобивните фирми, изпълняващи 

дейности на територията на ДГС Земен във връзка със следните по-важни поводи, 

свързани с дейностите на стопанството: отстраняване на констатирани нередности в 

обектите за добив, за разкриване на нарушителите на констатирани нарушения, 

подобряване условията , 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: Епизоотична комисия за предприемане 

на мерки и превенция от разпространение на инфлуенца по птиците 

 

1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите; 

През изминалата година:  

 - са три броя сигнали и жалби за нарушаване на цялостта на пътища в 

ТП.Преминаване на горски път  през парцел собственост на физически лица. До 

дворното място има акациеви дървета , които при евентуален вятър и сняг могат да 

повредят имуществото.  За преминаването през парцел собсвеност на физически 

лица е установено, че не се извършва извоз на дървесина от ДГТ. Функционалността 

на пътя , за който има подадена жалба е възстановена. Акациевите дървета до 

дворното място са от подотдел собственост на физически лица , наследниците на 

който са собственици и на къщата.  

-  извършени са 113 броя проверки и са издадени 6 броя констативни 

протоколи и актове, като по основните санкционирани нарушения са незаконна сеч 

на дървесина и съхраняване на дърва за огрев без да са придружени с превозен 

биле и без да са маркирани с КГМ. 

-  във връзка с установените нарушения е потърсено и получено съдействие 

от РДГ Кюстендил, полицията и прокуратурата. 

 

 

 

 



1.7. Изпълнение на горскостопанския план; 

През изминалата година в изпълнение на дейностите от горскостопанския 

план са реализирани: 

- 17 583 м3 от възобновителни и отгледни сечи при планирани 17 670 м3 

- почистване на площи-62 дка при планирани 62 дка 

- залесявания на площ от 56 дка при планирани 56 дка 

- допуснато е превишение при добива на дървесина от санитарни  сечи 

поради нападение от корояди.  

 

1.8. Промени в границите, собствеността, функционалността и 

предназначението на горските територии в рамките на стопанството; 

През изминалата година има закупен един частен имот от ТП ДГС Земен с 

площ 11,999дка. 

 

1.9. Здравословно състояние на гората; 

През изминалата година са:  

- попълнени 66 броя сигнални листи 

- идентифицирани са следните по-основни болести и вредители:   

- възникналите природни нарушения (ветровали, снеголоми, пожари и др.) са 

46бр.низов пожар  

- установени са негативни въздействия от следните антропогенни дейности: 

не са установени 

- предприети са основно санитарни с обща площ 41,95ха 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 23 856 м3 дървесна, като не се предвижда ползване на 

недървесни продукти през настоящата година 

- договори по ЗЛОД за стопанисване и ползване на дивеча в обособени 12 

ловностопански района за срок от 15 години до 2024 година. 

- не са предвидени ремонт и строеж на пътища и съоръжения свързани с 

горскостопанските дейности. 

- залесявания на площ от 34 дка 

- попълване на площ от 28 дка 

-  използване на торове и пестициди не се предвижда  

 

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. Няма настъпили промени в границите/състоянието на  защитени зони и 

територии.Обходени са следните подотдели от Защите зона Земен и подотдели  от 

Защитена зона Ноевци. В подотделите от зоните не са водени сечи през 2021г., няма 

нарушение на миграционните пътища на животните. В подотделите от защитена  

зона Ноевци е възникнал пожар , който е преминал низово.  

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

територията на стопанството през 2021 г. са попълнени общо 130 бр. формуляри, от 

тях:  

- 9бр. формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие - видовете 

от ВКС 1.2 и 1.3 - редки, застрашени и ендемични животински видове,  

- 121 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: 

 

Обикновен кандилка –забелязан е в един подтодел , в добро здравословно състояние , 

няма следи от антропогенна намеса. 

Розов божур-Забелязан е в местността Томанджако , има написан един формуляр 

Грахова глушина-забелязан е в местност близо до града , няма следи от 

антропогенна намеса в добро състояние. 

Блестящ напръсник –има написан един формулях за срещане на растението в три 

подотдела , в добро здравословно състояние , няма следи от антропогенна намеса  

Шарпланински ранилист –забелязан е в един подотдел  , в добро здравословно 

състояние , няма следи от антропогенна намеса  

 

Видра-забелязана е в един подотдел  неопределен пол 

Малък креслив орел –Местообитанието на вида попада в тези подотдели, но при 

обход в тях не е забелязан индивида, следи от него или гнезда 

Орел змияр- Местообитанието на вида попада в тези подотдели , но при обход в тях 

не е забелязан индивида, следи от него или гнезда 

Осояд- Местообитанието на вида попада в тези подотдели , но при обход в тях не е 

забелязан индивида, следи от него или гнезда 

Голям ястреб Местообитанието на вида попада в тези подотдели , но при обход в 

тях не е забелязан индивида, следи от него или гнезда 

Малък ястреб Местообитанието на вида попада в тези подотдели , но при обход в 

тях не е забелязан индивида, следи от него или гнезда 

Гълъб хралупар Местообитанието на вида попада в тези подотдели , но при обход в 

тях не е забелязан индивида, следи от него или гнезда 

Скален орел Местообитанието на вида попада в тези подотдели , но при обход в тях 

не е забелязан индивида, следи от него или гнезда 

Черен кълвач Местообитанието на вида попада в тези подотдели , но при обход в 

тях не е забелязан индивида, следи от него или гнезда 

Сив кълвач- Местообитанието на вида попада в тези подотдели , но при обход в тях 

не е забелязан индивида, следи от него или гнезда 

Среден пъстър кълвач- Местообитанието на вида попада в тези подотдели , но при 

обход в тях не е забелязан индивида, следи от него или гнезда 

Шилоопашата костенурка -забелязан е в един отдел  
 

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, подотделите , които са обходени и са 

определени в доклада за ВКС като редки , защитени  застрашени от изчезване от 

изчезване екосистеми или рефугии са в добро здравословно състояние , не са 

констатирани реални и потенциални заплахи , няма наличие на сукцесионни процеси . 

Само в един потдотдел , който е включен  като Гора във фаза на старост  е констатиран 

ветровал при бука, но нарушението не е с голяма интензивност /под 50% / , повалените 

дървета ще останат като мъртва дървесина . В        G3.4C Southeastern European [Pinus 

sylvestris] forests (on limestone) / Гори от бял бор (Pinus sylvestris) (на варовик) във 

всичките обходени подотдели белият бор е засегнат на цялата площ или на част от нея 

от корояд . Участието на всякъде на белият бор е на част от насаждението , смесени 

насаждения са. Площта остава заета от широколистна растителност като келав габър и 

мъждрян /видове типични за  хумусно-карбонатни почви/ Към момента не е водена сеч 



в тях и не се предвижда да се води , защото са хомогенно смесени и ще се нанесе щета 

на оставащия широколистен дървостой.  

Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 4 във вододайните зони не се водят  горско 

стопански дейности, няма пресъхване на каптажите. Язовир „Пчелина“ е в добро 

състояне. През изминалото десетилетие е водена санитарна сеч в два от посочените 

подотдели, но е направено и залесяване в тях. В горите с решаващо значение за 

регулиране на водния отток дърветата , които са близо до бреговете ра Раянска река са 

с подкопани корени от високите пролетни води от снеготопеето.Горите в 100 метровата 

ивица около река Струма , които са подлежали на мониторинг през 2021г. са в добро 

здравословно състояние, нямат реални и потенциални заплахи за тях .Не се водят и не 

са водени сечи в тях. Горските територии попадащи в санитарно-охранителната зона 3 

на язовир Пчелина са в добро състоние , нямат ерозионни процеси, но подотделите са в 

много отдалечена точка от стопанството, много рядко се водят стопански мероприятия 

в тези подотдели и има опасност от незаконна сеч, предприетите действия от страна на 

стопанството са :горския стражар на района по-често да обхожда района. 

Горските територии с наклон над 30 градуса са в добро здравословно състояние с 

изключение на 11-р, в който има нападение от корояд, в подотдела има цер ,зимен дъб , 

акация и черен бор . Няма признаци на ерозионни процеси. В останалите подотдели 

пълнотата е над 0,6. 

В горите представляващи бариера за пожари е запазен широколистния състав, не се 

водят сечи и пълнотата не е свалена под 0,7. 

Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 6 ,може да кажем, че на територията на ТП 

ДГС Земен има голям брой манастири, които  повечето се намират  в горска територия 

или в близост до нея, или пътя до тях минава през горска територия. През 2021г. е 

направен мониторинг на горите около Земенски манастир и около Одранишки 

манастир Св. Петър и Павел. Не са констатирани проблеми около тези гори, с 

изключение на белборови култури , които са били засегнати от корояди , не е усвоена 

дървесината и вече има повалени и гниещи дървета, които биха подбудили 

любопитството на идващите туристи.  
 

1.12. Представителни образци от естествени горски екосистеми; 

Общата площ на представителните образци на естествените екосистеми на 

територията на ТП „ДГС Земен“ е 1298,9 ха, като от тях 676,8 ха са ГФС.  

Няма настъпили промени в насажденията и безлесните площи, отделени като 

представителни образци.  

  

1.13. Въздействие на дейностите по управление върху околната среда;  

 

След приключване на горскостопанските дейности /изведени сечи/ през 

2021г. 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 не са постъпили жалби и сигнали, свързани с правата 

и собствеността на местните общности и други заинтересовани страни. 

 В резултат на изпълнение на предвидените мерки не са допуснати съществени 

въздействия от дърводобивните дейности върху източниците на питейна вода и 

други ползвания на водни ресурси. 

 С цел снабдяване с дърва на местното население са изготвени списъци за 21 

бр. населени места, като са предоставени общо 2399м3 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; 

 

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 защитени 

територии и зони. 

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

41,95 ха: 41,95 ха каламитети. 

 Предприети са следните мерки: санитарни и принудителни сечи. 

 

 

 

 

 

Дата: 09.02.2022г.                    Изготвил: ……………/П*/…………………… 

                          /подпис/ 

  

                    Инж.Камелия Борисова,вр.и.д. зам.-директор 

              /Име, длъжност/ 
  *

Подписът е заличен съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 

 


