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Анализ на резултатите от проведения мониторинг  
в ТП „ДГС - ИХТИМАН“ през 2021 г. 

(Критерий 8.1) 

 

1.1. Финансов план на стопанството; 

 

ТП „ДГС - Ихтиман“ 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 2021г. ОТЧЕТ 2021 г. 

ПРИХОДИ РАЗХОДИ 

ФИН. 
 РЕЗ-ТАТ 

ПРИХОДИ РАЗХОДИ 

ФИНАНСО

В РЕЗУЛ-

ТАТ 

ОБЩО 

В 

Т.
Ч. 

Ц

У 

ОБЩО 

В 

Т.

Ч. 

ЦУ 

ОБЩО 

В 

Т.

Ч. 

ЦУ 

ОБЩО 

В 

Т.

Ч. 

ЦУ 

 

1. 

ПОЛЗВАНЕ НА 

ДЪРВЕСИНА  1448041  320413  1127628 1414060  265675  1148385 

2. 

ДЕЙНОСТИ В 

ГОРИТЕ  34151  121609  -87458 30153  116538  -86385 

3. 

ЛОВНО И 
РИБНОСТОПАНСК

И ДЕЙНОСТИ       4100  3500  600 

4. 

СТРАНИЧНИ 

ДЕЙНОСТИ 7810  2771  5039 9309  5789  3520 

5. 

АДМИНИСТРАТИВ

НО-УПРАВЛЕНСКИ 

ДЕЙНОСТИ  13394  966653  -953259 23280  960124  -936844 

І. 

ВСИЧКО 

(1+2+3+4+5): 1503396  1411446  91950 1480902  1351627  129275 

ІІ. 

ФОНД 

"ИНВЕСТИЦИИ В 

ГОРИТЕ" 1646061 1678  162368 612  

ІІІ

. 

ФОНД "РЕЗЕРВЕН" 

- стойност, лв.         

 

Алтернативно: 

От предвидения по финансов план за реализация на дървесина  за 2021 г. от 

33507 мз лежаща маса реално е реализирана дървесина с обем – 33021 мз.  

От предвидения по финансов план лесосечния фонд за 2021 г. от 39060 мз 

стояща маса реално е маркирана на терен дървесина с обем – 39067 мз.  

От планираните по финансов план за 2021 г. разходи от 121609 лв. за 

дейности в горите са изразходвани 116538 лв. 

От планираните по финансов план за 2021 г. приходи от 7810 лв. от 

странични дейности са постъпили 9309 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.  

и КТД на работещите в ТП ДГС Ихтиман. 

Допълнителни договорени условия за работещите извън индивидуалното 

трудово договаряне не са сключени. 

Няма постъпили жалби от страна на работещите. 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПОНСТВО ИХТИМАН“ 

 



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

През 2021 година служителите в стопанството са участвали в следните 

обучения: 

Обучение по горска сертификация – Мерки за опазване на водните ресурси, 

почвите и биологичното разнообразие при планиране и провеждане на 

горскостопанските дейности. 

Обучение по горска сертификация – Наличие и използване на лични 

предпазни средства. Правилно попълване на карнет-опис и технологичен план. 

Обучение по маркиране на лесосечен фонд. Извеждане на отгледни и 

възобновителни сечи. 

Обучение по горска сертификация – наличие на мъртва дървесина и биотопни 

дървета. Предотвратяване на щети от извоза върху оставащите на корен дървета. 

Обучение за контрол и предотвратяване на разпространението на 

заболяването африканска чума по свинете. 

Обучения организирани от ЮЗДП: 

Практическо обучение по горска сертификация в гр. Елин Пелин – лектор 

инж. Севдалина Димитрова. 

Практическо обучение за разпознаване на консервационно-значими видове 

птици. 

Обучение за болестта „Син език“ по дивеча в ТП ДГС Витошко-Студена; 

Обучение за нова деловодна програма. 

 

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“ДГС – Ихтиман“ са:  

- попълнени и подписани 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; 

- регистрирани трудови злополуки няма. 

- трудоустроени лица – шест служители; 

- предоставени обезщетения няма; 

- Изготвена е оценка на риска на работното място; 

- Сключен е договор от ЮЗДП ДП Благоевград, със служба по трудова 

медицина за всички териториални поделения и прегледи на служителите; 

 

1.5. Ангажиране на заинтересованите страни: 

През изминалата година:  

- е осъществена кореспонденция със следните заинтересовани страни на РУ 

Полиция гр.Ихтиман и гр. Костенец, РДГ – гр. София, дърводобивни фирми Еледжик 

– 99 ЕАД, Експрес 79 ЕООД, ЕТ „Гледичие -Ст. Карамишев“, „В-Г 86“ ЕООД, 

„Агрофорест 86“ ООД, „Рино 81“ ЕООД, „Карамишев груп“ ЕООД,  Сдружение „ЛРД 

Сокол Костенец, ЛРС „Долна баня-Сокол 1898“, СЛР „Сокол“ гр. Ихтиман, 

„Агролеспроект“ ЕАД, във връзка със следните по-важни поводи, свързани с 

дейностите на стопанството: контрол, превенция и прилагане на по-добри мерки за 

изпълнение на заложените горскостопански мероприятия, 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. 

- осъществени са срещи и комисии с участие на различни заинтересовани 

страни по повод следните по-важни въпроси: как ще въздейства сертификацията на 

горите и какви ограничения могат да бъдат наложени на територията на ТП“ДГС – 

Ихтиман“ след въвеждането ѝ. Разработване на нов ГСП на ТП ДГС Ихтиман за 

периода 2021- 2030 год. 

- допуснато е участие на заинтересовани страни в следните инициативи на 

стопанството: Предварително се информират за предстоящите горскостопански 



мероприятия на територията на ТП “ДГС Ихтиман“. Разработване на нов ГСП на ТП 

ДГС Ихтиман за периода 2021- 2030 год. 

- няма направени промени в планираните горскостопански практики в 

резултат от постигнати споразумения и предложения от заинтересованите страни. 

 

1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите: 

 

През изминалата година няма постъпили жалби от граждани и служители:  

 През 2021 г. са съставени общо 26 броя акта от служителите по охраната по 

ЗГ,  за добив на дървесина, немаркирана с КГМ. 

Всички съставени актове, са изпратени своевременно в РДГ – София, по 

компетентност съгласно чл.11, ал.2, т.3 от Наредба № 1 / 30.01.2012г. за контрола и 

опазването на горските територии. Задържани вещи по актовете: МПС 1 бр. и 3 бр. 

каруци. 

През 2021 г. са извършени 1370 бр. проверки за който има съставени 

констативни протоколи и рапорти. 

През периода са проверени: 

- обекти за добив на дървесина 113 бр. при който са констатирани: 8 бр. 

нарушения за който са съставени АУАН на работниците извършващи сеч и добив 

на дървесина. 

- превозни средства 50 бр. 

- ловци 1136 бр.   

- други физически лица 71 бр. 

През 2021 год.  са извършени  48 бр. нарушения, като за 26 бр. от тях са 

разкрити и имат съставени АУАН. Останалите 22 бр. нарушения са извършени от 

неизвестен нарушител.  Задържани са 2,6 куб.м. обла дървесина и 71,30 пр. куб. м. 

дърва за огрев. 

Нарушенията през периода са изключително от незаконен добив и транспорт 

на дърва за огрев. Основно нарушителите са от ромски произход и нарушенията се 

извършват в тъмната част на деня. 

-  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: 

- 33021 м3 дървесина от изведени сечи, при планирани 33507 м3 

- залесявания през 2021 г. – 67 дка, извършено е попълване на култури на 

площ от 5 дка. 

- отглеждане на горски култури – 28 дка; 

- отгледни сечи без материален добив – 40 дка; 

- подпомагане на естественото възобновяване – 268 дка; 

- поддръжка на стари минерализовани ивици – 11450 л.м. 

- строителство на горски пътища няма. 

- допуснато превишение при добива на дървесина няма. 
 

Справка за добитата дървесина през 2021 год. 

 
Средно годишно ползване 

по ГСП 

Добито количество 

дървесина през 2021  год. 

Вид сеч Площ Леж.маса Площ Леж.маса 

 Ха Куб.м. Ха Куб.м. 

Възобновителни  606 22597 578 21978 

Отгледни  466 11281 249 10200 

Принудителни  12 403  29 

Технически 2 389 8 665 

Общо: 1086 34670 835 32827 

 



1.8. Промени в границите, собствеността, функционалността и 

предназначението на горските територии в рамките на стопанството: 

През изминалата година няма промени в държавните горки територии на ТП 

ДГС - Ихтиман: 

- Няма промени в горите във фаза на старост на територията на ТП ДГС 

Ихтиман. 

-  заличени/обявени/променени за защитените територии и защитените зони: 

няма промени. 

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

защитени територии и зони: няма промени. 

 

1.9. Здравословно състояние на гората: 

 

През изминалата година са:  

- попълнени общо 12 броя сигнални листа. 

- идентифицирани са следните по-основни болести и вредители:  

- нападение от борова процесионка в пет насаждения.  

- съхнене на бора – в пет насаждения 

- възникнал е един пожар на площ от 2 дка, своевременно е изведена 

принудителна сеч. 

- няма установени негативни въздействия от антропогенни дейности. 

- предприети са основно принудителни сечи с обща площ 0,2 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 34771 м3 дървесина, както и следните недървесни 

продукти: билки, гъби, плодове и др.. 

- сключване на договори за аренда и договори по ЗЛОД нямаме  

- ремонт на временни горски пътища и съоръжения свързани с 

горскостопанските дейности . 

-залесяване на площ от 20 дка и почвоподготовка на площ от 70 дка 

-  използване на торове и пестициди – няма да се използват.  

- отгледни сечи без материален добив на площ от 824 дка. 

- поддръжка на минерализовани ивици – 19800 лин.метра. 

- отглеждане на горски култури – 206 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. Няма настъпили промени в границите/състоянието на защитените зони. 

Разработени са формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие 

видове от ВКС. 

Във връзка с мониторинга на биологичното разнообразие (от ВКС 1 до ВКС 6) 

за територията на стопанството през 2021 г. са попълнени общо 245 бр. формуляри. 

ВКС 1. Разнообразие от видове. 

ВКС 1.1. Защитени територии 

Горски територии попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за 

биологичното разнообразие – Натура 2000. 

На територията на ТП ДГС Ихтиман попадат следните зони: 

Защитена зона “Средна гора” – BG0001389  за опазване на местообитанията: 

Защитена зона “Черни рид” – BG0000301  за опазване на местообитанията:  

Защитена зона  “Попинци” – BG0001039   за опазване на местообитанията: 

Защитена зона „Голак“ - BG0000304   за опазване на местообитанията: 

Защитена зона „Ниска Рила“-  BG0000636   за опазване на местообитанията: 

Защитена зона „Рила буфер“ - BG0002129   за опазване на птиците: 



 

Горскостопанските дейности не са оказали неблагоприятно въздействие върху 

горските екосистеми, природните местообитания и местообитанията на видовете и 

техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона. Няма 

влошаване на природозощитното състояние на територията. 

 

ВКС 1.2. Застрашени, изчезващи и ендемични видове.  

 

При мониторинга на биологичното разнообразие (ВКС 1.2) са направени 

следните констатации: 

Кафява мечка (Ursus arctos) -  установено леговище на 1 индивид,  при 1 бр. 

мониторинг. 

Черен кълвач (Dryocopus martius) – установено присъствие на 12 бр. при  

мониторинг на 37 подотдела. Индивидите са установени на различни места в района 

на ТП ДГС Ихтиман, състоянието им е добро, нормално поведение. Няма реални и 

потенциални заплахи за вида. 

Среден пъстър кълвач (Dendrocopus medius ) – установено присъствие на 13 

бр. при мониторинг на 17 подотдела. 

Сив кълвач (Picus canus) – установено присъствие на 2 бр. при мониторинг на 

6 подотдела  

Лещарка (Bonasa bonasia) – установено присъствие на 7 бр. при мониторинг 

на 6 подотдела. 

Трипръст  кълвач (Dendrocopus tridactylus ) – установено присъствие на 4 бр. 

при мониторинг на 10 подотдела. 

Орел змияр (Circaetus gallicus) - не е установено присъствие, при  мониторинг 

на 1 подотдел. 

Скален орел (Aquila chrysaetos) - не е установено присъствие, при  

мониторинг на 5 подотдела. 

Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus) - установено присъствие на 1 бр. 

при мониторинг на 5 подотдела. 

Южен белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi) - установено присъствие 

на 2 бр. при мониторинг на 13 подотдела. 

Горски бекас (Scolopax rusticola) - не е установено присъствие, при  

мониторинг на 15 подотдела.  

Осояд (Pernis apivorus) ) - установено присъствие на 1 бр. при мониторинг на 

18 подотдела. 

Голям ястреб (Accipiter gentilis) - установено присъствие на 1 бр. при 

мониторинг на 7 подотдела.  

Малък ястреб (Accipiter nisus) )  установено присъствие на 1 бр. при 

мониторинг на 1 подотдел. 

Гълъб хралупар (Columba oenas)  установено присъствие на 4 бр. при 

мониторинг на 20 подотдела. 

Малък орел (Hieraetus pennatus  установено присъствие на 1 бр. при 

мониторинг на 5 подотдела. 

Бухал (Вubo bubo L.) - не е установено присъствие, при мониторинг на 3 

подотдела. 

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata) - не е установено 

присъствие, при  мониторинг на 4 подотдела. 

Индивидите са установени на различни места в района на ТП ДГС Ихтиман, 

състоянието им е добро, нормално поведение. Няма реални и потенциални заплахи 

за видовете в горите държавна собственост. В местата, където са установени горе 

посочените видове, се спазват всички препоръки и указания за опазване, които са 

посочени в Доклада за гори с висока консервационна стойност. 

Извеждането на сечи през гнездовия период не се извършва в горите 

държавна собственост, но в съседни подотдели общинска собственост, 

дърводобивната дейност продължава и съществува, макар и слаба реална заплаха 

на определени места присъствието на определени видове да намалее. . 

ВКС 1.3. Критични концентрации на видове 



Глухар (Tetrao urogallus) -  не е установено присъствие, при  мониторинг на 5 

подотдела. Местообитанията на вида са из старите иглолистни гори в близост до 

границите на стопанството с Национален парк „Рила“.  

 

Благороден елен (Cervus elaphus) - не е установено присъствие, при  

мониторинг на 25 подотдела. От доста години вида не е срещан в района на ГСУ 

Костенец.  
 

ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. 

Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 2 не са установени промени в 

състоянието на горските ландшафти. 

Спазват се екологични принципи и практики при планиране и извеждане на 

лесовъдските мероприятия. При провеждане на лесовъдски дейности се поддържат 

определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, 

единични и групи стари дървета. Дава се приоритет на естественото възобновяване. 

Прилагат се лесовъдски системи, които осигуряват естествено възобновяване. Не се 

допуска смяна на коренния дървесен състав.  При залесяване се използват само 

местни видове и произходи.  

 

ВКС 3. Екосистеми и местообитания. Редки, зещитени застрашени от 

изчезване екосистеми или рефугии. 

За мониторинг на ВКС 3 има „ Формуляр за мониторинг на редки, застрашени 

и изчезващи горски екосистеми на територията на ТП ДГС Ихтиман. 

Попълнени са 82 броя формуляра за мониторинг на 65 подотдела, като е 

обхваната площ от 312,4 ха горска територия. 

G1.69  Thermophilous Moesian beech forests / Мизийски букови гори – 

Чисти и смесени широколистни гори с основен идификатор обикновен бук (Fagus 

sylvatica subsp. sylvatica и Fagus sylvatica subsp. moesiaca). Срещат се предимно в 

диапазона от 100 до 1300 m надм. вис.. Заемат главно сенчести изложения и 

участъци. 

Извършен е мониторинг на 37 насаждения на площ от 133,8 ха. 

Здравословното състояние на насажденията е добро, не се наблюдава 

обезлистване, няма повреди от биотични и абиотични фактори.  Приоритет имат 

сечите с дълъг възобновителен период и превръщане в семенни, запазване на 

мъртва дървесина, острови на старостта и дървета с хралупи. 

G1.6922/G1.6923 Southeastern Moesian neutrophile beech forests / 

Неутрофилни букови гори.  

Формирани са на относително по-големи надморски височини от около 700 до 

около 1800 m при типичен планински климат. Заемат предимно северни склонове, 

долове и клисури.  

Извършен е мониторинг на 19 насаждения на площ от 87,6 ха. 

Санитарното състояние на насажденията е добро, няма повреди от биотични и 

абиотични фактори.  Приоритет имат сечите с дълъг възобновителен период, а 

именно групово-постепенната, неравномерно-постепенната и групово-изборната. Те  

спомогнат за формиране на неравномерна пространствена структура, която ще 

осигури по-голямо разнообразие от местообитания и ще спомогнат за запазването на 

дендрологичното разнообразие.  

G3.16. Moesian [Abies alba] forests. Монодоминантни гори на 

обикновена ела (Abies alba). 

Горите от обикновена ела (Abies alba subsp. alba) имат ограничено 

разпространение в района на ГСУ Костенец, основно в Рилската част, между 1000 и 

1700 m надм. вис.  Установени са в 25 подотдела. 

Извършен е мониторинг на 8 насаждения на площ от 45,4 ха. 

Санитарното състояние на насажденията е добро, няма повреди от биотични и 

абиотични фактори. 

G3.1E1 South-eastern Moesian [Picea abies] forests /Монодоминантни и 

с преобладание на смърч. 



Горите от смърч са доминиращи в иглолистния горски пояс в Рила планина. 

Основното развитие на смърчовите фитоценози е между 1500-1600 и 1900-2100 m 

надм. вис.  

На територията на ГСУ „Костенец“ местообитанието е установено в 6 

подотдела. Извършен е мониторинг на едно насаждение с площ 0,3 ха. 

Насаждението е в добро здравословно състояние, няма обезлистване и повреди, 

възобновителния процес е започнал.    

 

Гори във фаза на старост (Old growth forests) 

ГФС са гори в последната фаза от развитието си, в които дървостоят е 

достигнал значителна възраст, не е съществено повлиян от едроплощни природни 

нарушения антропогенни въздействия. 

Извършен е мониторинг на 17 насаждения.  

Санитарното състояние на насажденията е добро. Няма повреди от биотични и 

абиотични фактори. Няма наличие на сукцесионни процеси. Има сухи стоящи и 

повалени дървета. Има започнал възобновителен процес. 

За да може да достигнат характеристиките на горите във фаза на старост 

определените насаждения трябва да се оставят на естествената им динамика. В тях 

не се извършва лесовъдска намеса и извличане на дървесина.  

Извършеният мониторинг на горите с ВКС 3, включително Гори във фаза на 

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

При извършения мониторинг на насажденията попадащи в екосистемата (ВКС 3) е 

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

и състава, сукцесионни процеси, негативни тенденции. Реални и потенциални 

заплахи са паша на животни и незаконна сеч. 

 

ВКС 4. Екосистемни услуги от критично значение. 

ВКС 4.1. Единствени източници на питейна вода 

За територията на ТП ДГС Ихтиман  ГТ попадащи в рамките на санитарно-

охранителните зони 1 и 2 на източници за питейно-битово водоснабдяване няма. 

Вододайната зона, от където се снабдяват с питейна вода населените места около 

Костенец и Ихтиман, попада на територията на Национален парк Рила“ и ТП ДГС 

Самоков - Рила планина. 

Извършен е мониторинг на каптажи за питейна вода в два подотдела. В 

района не са извършвани горскостопански дейности и няма наличие на природни 

нарушения. 

Извършен е мониторинг за санитарна охрана на находища на термоминерални 

води в района на ГСУ Костенец. Извършваните стопанските дейности до момента не 

оказват въздействие. Няма констатирани природни нарушения. 

 

ВКС 4.2. Гори с решаващо значение за регулиране на водния отток във 

водосборите.  

1. 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  

На територията на ТП ДГС Ихтиман попадат 10 подотдела. Извършен е 

мониторинг на всички насаждения. Не се констатира наличие на ерозионни процеси, 

няма повреди по крайречната растителност. Не е извършвана стопанска дейност.  

2. Гори в 100 метровата ивица на реките Марица и Тополница.  Попълнени са 

четири броя формуляри за извършен мониторинг. На места в подотделите, в които не 

са заети от горскодървесна растителност има наличие на слаби ерозионни процеси. 

Потенциална заплаха е нарушаване на постоянното покритие на горската територия 

с гора.  

3. ГТ попадащи в санитарно-охранителна зона 3 на язовирите чието основно 

предназначение е за питейни нужди.  Защитна ивица (до 200 м) край яз. 

“Тополница” и яз. “Бакър дере”.  

Извършен е мониторинг на насажденията около язовир „Тополница“. В 

насажденията не са извеждани сечи. Ерозионни процеси не са констатирани. 



Водорегулиращите функции на горите са запазени. Пълнотата на насажденията във 

водосбора е над 0,6. 

 

ВКС 4.3. Гори с решаващо противоерозионно значение. 

1. ГТ с наклон над 30о (или по-малък, при разположение под обработваеми 

земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10 градуса и дължина по-

голяма от 200 м) с площ над 1 ha и пълнота над 0,6; 

Попълнени са 17 броя формуляри за мониторинг на 83 подотдела. 

Проведените лесовъдски дейности не оказват отрицателно въздействие върху 

територията на горите и не нарушават функциите им. Няма наличие на ерозионни 

процеси. След стопански мероприятия се рехабилитират горските пътища и 

временни складове с цел недопускане на ерозионни процеси. 

2. Гори и земи, обект на технически проект за борба с ерозията във водосбора 

на яз. Тополница 

Мониторинга е извършен в 24 отдела и прилежащите им подотдели. На 

няколко места се наблюдават слаби ерозионни процеси, на местата без 

горскодървесна или храстова растителност. Използват се лесовъдски системи, 

осигуряващи постоянно покритие на горските територии с гора, като пълнотата на 

насажденията не се намалява под 0.5.  Изведените отгледни сечи осигурят 

жизнеността и устойчивостта на насажденията. 

ВКС 4.4. Гори, които представляват бариера за разпространението на 

пожари 

 

За ГВКС се приемат всички широколистни гори разположени между 

иглолистни насаждения, между иглолистни насаждения и населени места, между 

иглолистни насаждения и земи с различно селскостопанско ползване, имащи ширина 

на насаждението минимум 100 м. и максимум 250 м. и състав включващ всички 

широколистни видове без бреза, акация и тополови култивари. 

Попълнени са 31 формуляра за мониторинг и е извършен на територията на 

124 подотдела.  

В проверените подотдели наличните широколистни гори са запазени и се 

поддържа широколистния състав на гората. При стопанисването им не се допуска 

понижаване на пълнотата под 0.7 върху цялата площ. При възобновителните сечи се 

използват лесовъдски системи, които подпомагат създаването на групова структура. 

 

ВКС 4.5. Гори с решаващо значение за състоянието на 

селскостопанските дейности (земеделие, рибни запаси) и за защитата на 

инфраструктурните обекти 

За територията на ТП "ДГС Ихтиман" са идентифицирани гори, които 

отговарят на определението за ВКС 4.5.3, свързани със защита на иженерни 

съоръжения (защитени ивици край път, край жп, край магистрала, край газопровод, 

край нефтопровод. 

Попълнени са 18 броя формуляри за мониторинг. Защитните функции на 

гората са запазени. Горскодървесното покритие се поддържа. Сечите се водят с 

умерена интензивност. Няма констатирани нерегламентирани дейности. 

 

ВКС 5. Основни потребности на населението.  

В териториалния обхват на ТП ДГС Ихтиман местното население се снабдява с 

дърва за огрев основно от горите общинска собственост. На територията на 

стопанството работят три общински горски предприятия - на община Ихтиман, на 

община Костенец и на община Долна баня. В помощ на общините през 2021 год. ТП 

ДГС Ихтиман предостави дърва за огрев, по списъци предоставени от кметове, на 

140 домакинства, като достави 1245 пр.м. дърва за огрев. 

Има издадени позволителни за събиране на гъби, листников фураж, лескови 

пръти и дрянови клонки.  

На територията на стопанството има регистрирани три ловни сдружения, 

обособени в 19 ловни дружинки. През 2021 год. няма констатирани случаи на 

бракониерство. 



 

ВКС 6. Културни ценности.  

 

Горски територии в 100 м ивица около манастири и други религиозни обекти 

(църкви, параклиси, оброчища). Горски територии в 100 м ивица около територии, 

традиционно свързани с провеждането в тях на събори, определени при 

консултациите с местните хора; 

На територията на ТП ДГС Ихтиман се намират малки параклиси и църкви, 

които се посещават от местното население, в определени дни за провеждане на 

събори и отбелязване на дадени църковни празници. В близост има изградени 

чешми, места за палене на огън и пейки. През летните месеци и най-вече през 

празнични и почивни дни, много граждани излизат на пикник, като се наслаждават 

на природата и прохладата на гората.  

Интересна културно историческа забележителност е крепостта „Траянови 

врата“. Национален обект, които се посещава целогодишно от граждани на цялата 

страна.  

Попълнени са 10 броя формуляри за мониторинг за ВКС 6.  

Около параклисите не се извършват горскостопанска дейност. Няма промяна 

на ландшафта и облика на обектите, а по-скоро се подобрява. Има определени места 

за събиране на отпадъци, които се почистват редовно. Не са констатирани 

нарушения от незаконна сеч.  

 

1.12. Представителни образци от естествени горски екосистеми: 

Общата площ на представителните образци на естествените екосистеми на 

територията на ТП“ДГС - Ихтиман“ е 1306.9 ха, като от тях  971.3 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 2021 

г. е извършена оценка на въздействието им върху ключови елементи на околната 

среда, съседни имоти и инфраструктура на територията на стопанството.  

- 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 няма 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. 

 На територията на стопанството е осъществено ползване на 33021 м3 

дървесина. 



Издадени позволителни за ползване на недървесни продукти на местни фирми 

и физически лица на стойност 1030 лв. 

 Местното население се снабдява с дърва за огрев основно от общинските 

гори. ТП ДГС Ихтиман предостави на жителите на община Ихтиман 1245 пр.куб.м. 

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 дарения - от средствата на синдикалната организация за 

семействата на двама служители от ЮЗДП, загинали при гасене на пожари.  

 

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. няма засегнатити гори от големи природни нарушения на 

територията на ТП ДГС Ихтиман. 

Каламитети няма. 

Пожари два броя на площ 0,2 ха, в т.ч.; 

сухи треви и храсти  

0,2 ха иглолистни култури  

Снеголом/снеговал през 2021 год. нямаше.  

Предприети са следните мерки: изведени е принудителна сечи на 0,2 ха за 

усвояване на пострадалата дървесина от пожар, с цел предотвратяване и 

ограничаване появата на болести и вредители на оставащата на корен дървесина.  

 

 

 

 

Дата: 22.02.2022 г. 
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