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Анализ на резултатите от проведения мониторинг  
в ТП „ДГС - ИХТИМАН“ през 2020 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 2020 г. ОТЧЕТ 2020 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  1776123  595418  1180705 1380399  410624  969775 

2. 

ДЕЙНОСТИ В 

ГОРИТЕ  14907  112961  -98054 26577  115133  -88556 

3. 

ЛОВНО И 

РИБНОСТОПАНСК
И ДЕЙНОСТИ       10350  11130  -780 

4. 

СТРАНИЧНИ 

ДЕЙНОСТИ 810  71  739 830  78  752 

5. 

АДМИНИСТРАТИВ
НО-УПРАВЛЕНСКИ 

ДЕЙНОСТИ  9894  1019547  -1009653 25683  929595  -903912 

І. 

ВСИЧКО 

(1+2+3+4+5): 1801734  1727997  73737 1443839  1466560  -22 721 

ІІ. 

ФОНД 
"ИНВЕСТИЦИИ В 

ГОРИТЕ" 277951 6138  174164 5638  

ІІІ

. 

ФОНД "РЕЗЕРВЕН" 

- стойност, лв.         

 

Алтернативно: 

От предвидения по финансов план за реализация на дървесина  за 2020 г. от 

37843 мз лежаща маса реално е реализирана дървесина с обем – 30993 мз.  

От предвидения по финансов план лесосечния фонд за 2020 г. от 42155 мз 

стояща маса реално е маркирана на терен дървесина с обем – 31757 мз.  

От планираните по финансов план за 2020 г. разходи от 112961 лв. за 

дейности в горите са изразходвани 115133 лв. 

От планираните по финансов план за 2020 г. приходи от 810 лв. от странични 

дейности са постъпили 830 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 2019-2020 г.  

и КТД на работещите в ТП ДГС Костенец /което се вля в ТП ДГС Ихтиман на 

01.05.2020 год./ 

Допълнителни договорени условия за работещите извън индивидуалното 

трудово договаряне не са сключени. 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП БЛАГОЕВГРАД 

ТП „ДГС ИХТИМАН“ 

 



Няма постъпили жалби от страна на работещите. 

 

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

През 2020 година служителите в стопанството са участвали в следните 

обучения: 

Обучение по горска сертификация FSC®. 

Обучение за контрол и предотвратяване изпирането на пари 

Обучение за вземане на проби за АЧС и мониторинг 

Обучение по промени в Закона за обществените поръчки. 

Обучение по тестови одит на горска сертификация FSC® 

Обучение по начини за предпазване от „Ковид 19“ 

Обучение по провеждане таксация на дивеча 

Обучение по боравене с огнестрелно оръжие 

Обучение за противопожарна безопасност. 

Обучение за разпознаване на консервационно значими видове птици. 

Обучение /курс квалификация за работа  с БМТ и храсторези.  

 

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“ 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; 

- регистрирани трудови злополуки няма. 

- трудоустроените лица – седем служители; 

- предоставените обезщетения няма; 

- Изготвена е оценка на риска на работното място; 

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

ТП“ДГС - Ихтиман“; 

- резултатите от проверките от Инспекцията по труда показват, че 

служителите на ТП“ДГС - Ихтиман“ отговарят на изискванията за работа.  

 

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,  Свилоцел АД, ЕТ „Гледичие -Ст. Карамишев“, „В-Г 86“ 

ЕООД, „Агрофорест 86“ ООД, „Рино 81“ ЕООД, „Кентавър“ ЕООД, „Карамишевгруп“ 

ЕООД,  Сдружение „ЛРД Сокол Костенец, ЛРС „Долна баня-Сокол 1898“ 

„Агролеспроект“ ЕАД  (Полиция, РДГ, дърводобивни фирми, НПО) във връзка със 

следните по-важни поводи, свързани с дейностите на стопанството: контрол, 

превнеция 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 въздества сертификацията на 

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

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

периода 2020- 2029 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 ГПС на ТП 

ДГС Ихтиман за периода 2020- 2029 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:  

 - е постъпил една жалба за поставен електропастир, преграждаш дивечови 

пътеки и преходи до естествен водоизточник, за водопой на дивите животни 

Извършена е проверка на терен и електропастира е отстранен.. 

 

През 2020 г. са съставени общо 31 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 5 бр. и 2 бр. 

каруци. 

През 2020 г. са извършени 1048 бр. проверки за които има съставени 

констативни протоколи и рапорти. 

През периода са проверени: 

- обекти за добив на дървесина 148 бр. при който са констатирани: 11 

бр. нарушения за който са съставени АУАН на работниците извършващи сеч и 

добив на дървесина. 

- превозни средства 83 бр. 

- ловци 750 бр.   

- други физически лица 67 бр. 

През  2020 год.  са извършени  53 бр. нарушения, като за 31 бр. от тях са 

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

неизвестен нарушител.  Задържани са 230,80 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: 

- 30993 м3 дървесина от изведени сечи, при планирани 37843 м3 

- залесявания през 2020 г. – 11,5 дка, извършено е попълване на култури на 

площ от 27 дка. 

- отглеждане на горски култури – 49 дка; 

- отгледни сечи без материален добив – 154 дка; 

- подпомагане на естественото възобновяване – 328 дка; 

- поддръжка на стари минерализовани ивици – 27620 л.м. 

- строителство на горски пътища няма. 

- допуснато превишение при добива на дървесина няма. 

 

1.8. Промени в границите, собствеността, функционалността и 

предназначението на горските територии в рамките на стопанството: 

През изминалата година има промени в държавните горки територи на ТП 

ДГС - Ихтиман: 

- Изключени площи от територията за модернизация на ЖП линия – 34,0 ха 

Съгласно писмо № 70-3956/21.09.2020г. на МЗХ - 35,872дка;  

Съгласно писмо № 70-4652/07.02.2020г. на МЗХ - 45,987дка;  

Съгласно писмо № 70-4656/11.11.2020г. на МЗХ – 106,013дка;  

Съгласно писмо № 70-1170/25.03.2020г. на МЗХ – 152,105дка; 

 

 



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

Ихтиман. 

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

няма поромени. 

- 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 16 броя сигнални листа. 

- идентифицирани са следните по-основни болести и вредители:  

- нападение от борова процесионка в две насаждения.  

- възникналите природни нарушения (снеголоми и ледолом) в 5 насаждения  с 

обща площ: 6,45 ха. 

- няма установени негативни въздействия от антропогенни дейности. 

- предприети са основно санитарни и принудителни сечи с обща площ 6,45 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 година се предвижда:  

- да бъдат добити 33507 м3 дървесна, както и следните недървесни продукти - 

гъби. 

-  сключване на договори за аренда няма, договори по ЗЛОД няма.   

- ремонт и строеж на пътища и съоръжения свързани с горскостопанските 

дейности няма предвидени. 

- залесявания и почвоподготовка 67 дка.  

- използване на торове и пестициди няма. 

 

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 защитениоте 

зони. 

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

територията на стопанството през 2020 г. са попълнени общо 18 бр. формуляри, от 

тях:  

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

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

- 9 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: 

1.11.1. Черен щъркел (Ciconia nigra) -  установено присъствие на 2 бр. 

при 1 бр. мониторинг. 
1.11.2. Кафява мечка (Ursus arctos) -  установени следи на 1 индивид при 

1 бр. мониторинг. 

1.11.3. Черен кълвач (Dryocopus martius) – установено присъствие на 2 

бр. при 2 бр. мониторинг. 

1.11.4. Среден пъстър кълвач (Dendrocopus medius ) – установено 

присъствие на 1 бр. при 1 бр. мониторинг. 

1.11.5. Сив кълвач (Picus canus) – установено присъствие на 1 бр. при 1 

бр. мониторинг. 

1.11.6. Лещарка (Bonasa bonasia) – установено присъствие на 2 бр. при 1 

бр. мониторинг. 

1.11.7. Сив кълвач (Carpeolus carpeolus ) – установено присъствие на 19 

бр. при 2 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 екосистемата (ВКС 3) 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 не са установени промени в 

състоянието на горите, предоставящи екосистемни услуги. 

Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 6 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 - 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 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 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 допуснат съществени 

въздействия от дърводобивните дейности върху източниците на питейна вода и 

други ползвания на водни ресурси. 

 На територията на стопанството е осъществено ползване на 30993 м3 

дървесина. 

 Издадени позволителни за ползване на недървесни продукти на местни фирми и 

физически лица на стойност 780 лв. 

 С цел снабдяване с дърва на местното население са изготвени списъци за 1 

бр. населени места, като са предоставени общо 45 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 лични средства на Министерството на 

здравеопазването за „Ковид 19“. 

 

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 следните 

защитените територии и зони:  

 През 2020 г. няма засегнатити гори от големи природни нарушения на 

територията на ТП ДГС Ихтиман.  

Каламитети нама. 

Пожари три броя на площ 16,8 ха, в т.ч.; 

13,0 ха са сухи треви и храсти  

3,8 ха иглолистни култури  

Снеголом/снеговал е костатиран на площ 6,8 ха. Предприети са следните 

мерки: изведени са принудителни сечи за усвояване на пострадалата дървесина с 

цел предотвратяване и ограничаване появата на болести и вредители на оставащата 

на корен дървесина.  

 

 

 

Дата: 23.02.2021 г. 

ПОДПИС: ……………………. 

Директор на ТП „ДГС Ихтиман“ 

инж. Илиана Чавдарова 

 

      Изготвил: ……………………  

зам. директор при ТП“ДГС – Ихтиман“

 инж. Йорданка Карамишова 


