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Анализ на резултатите от проведения мониторинг
в ТП „ДГС КАТУНЦИ“ през 2019 г.
(Критерий 8.1)
Настоящото проучване е извършено в периода януари-декември 2019г. във
връзка с мониторинг на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/ за
територията на ТП „ДГС Катунци“. Инвентаризацията и мониторинга са направени
съгласно Система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие и
ГВКС на територията на стопанството и Програма за управление на елементите за
биоразнообразието и ГВКС.
1.1. Финансов план на стопанството;
ТП „ДГС Катунци“ 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".
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От предвидения по финансов план лесосечния фонд за 2019г. от 27 445 мз
лежаща маса реално е добита дървесина с обем – 23 544 мз.
От предвидения по финансов план лесосечния фонд за 2020г. от 27 147 мз
лежаща маса реално е маркирана на терен дървесина с обем – 22 970 мз.
От планираните по финансов план за 2019г. разходи от 110 624 лв. за
дейности в горите са изразходвани 136 591 лв.
От планираните по финансов план за 2019г. приходи от 52 198 лв. от
странични дейности са постъпили 20 325 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.
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 2019 година служителите в ТП „ДГС Катунци“ са участвали в
следните обучения:
➢

СЕМИНАР ГОДИШНО ДАНЪЧНО И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ – 2018Г.
ИЗМЕНЕНИЯ В ДАНЪЧНОТО И СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2019Г.;

➢

ОБУЧЕНИЕТО ПО FSC ГОРСКА СЕРТИФИКАЦИЯ;
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➢

ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ДВОЕН ПОДПИС И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА
ПОЛИТИКИ

И

ПРОЦЕДУРИ

ЗА

ПРЕДВАРИТЕЛЕН

КОНТРОЛ

ЗА

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ В ЮЗДП;
➢

ЗА

УТВЪРЖДАВАНЕ

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ

НА

ВЪТРЕШНИ

ИЗПИРАНЕТО

НА

ПРАВИЛА
ПАРИ

И

ЗА

КОНТРОЛ

ФИНАНСИРАНЕТО

И
НА

ТЕРОРИЗМА;
➢

ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ОТ ДИВА СВИНЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА
ТРИХИНЕЛА И АФРИКАНСКА ЧУМА;

➢

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР ПО ЗОП И ППЗОП/ ПРОМЕНИ СВЪРЗАНИ С ЦАИС
„ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ”;

➢

I НАЦИОНАЛНА СРЕЩА-ГОРСКИТЕ ПЕДАГОЗИ В БЪЛГАРИЯ;

➢

ОБУЧЕНИЕ

НА

ОДИТОРИ

ПО

ГОРСКА

СЕРТИФИКАЦИЯ

И

УСТОЙЧИВО

УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ ПО БЪЛГАРСКАТА PEFC СХЕМА;
➢

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕСТОВИ ОДИТ ПО FSC ГОРСКА СЕРТИФИКАЦИЯ;

➢

ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА С

WEB – БАЗИРАНА СИСТЕМА IS –

EXPERT ЗА МОДУЛ „ТРЗ”; “ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ; „ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ“;
„КОМАНДИРОВЪЧНИ ЗАПОВЕДИ”.
За обученията са издадени следните лицензи, сертификати и удостоверения:
№ ЮЗДП 063/25.09.2019; № ЮЗДП 064/25.09.2019; № ЮЗДП 065/25.09.2019; №
ЮЗДП 066/25.09.2019; № 010/2019; № 011/2019;
1.4. Здравословни и безопасни условия на труд, вкл. на работниците
на подизпълнителите
През изминалата 2019 година с цел подобряване условията на труд на
служителите в ТП „ДГС Катунци“ е:
- закупено облекло и оборудване:
➢

33 бр. - KANTON каска вентиларна с винт жълта 6001-2;

➢

4 бр. - каска с антифон;

➢

2 бр. - челна лампа за глава (челник);

➢

2 бр. – аптечка за първа помощ.

- попълнени и подписани са в съответните срокове инструктажните книги;
- на всеки 3 месеца се извършва периодичен инструктаж на служителите и
работниците на ТП „ДГС Катунци“, изготвени са инструкции и правила за безопасна
работа и служителите и работниците са запознати с тях;
- няма регистрираните трудови злополуки през 2019г.
- трудоустроените лица са 4 /четири/ брой;
- няма предоставени обезщетения през 2019г.;
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- няма извършени проверки за спазване на изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд от работниците на подизпълнителите и резултати от
проверките;
- Има изготвена оценка на риска на работното място като тя от 2018 година.
-

Подновен

е

договора

за

трудова

медицина

-

Договор

№ПО-03-

22/01.04.2019г.
През изминалата година не са направени профилактични прегледи на
служителите на ТП „ДГС Катунци“
1.5. Ангажиране на заинтересованите страни;
През изминалата 2019 година:
- е осъществена кореспонденция със следните заинтересовани страни Полиция, РДГ, РС ПБЗН, дърводобивни фирми, НПО, във връзка със следните поважни поводи, свързани с дейностите на стопанството: охрана, стопанисване,
опазване, лов, болестта Африканска чума по свинете, пожари и др. текущи дейности
в стопанството, вкл. обсъждане и мониторинг на ГВКС.
- осъществени са срещи с кметовете/кметските наместници на населени места,
свързани с 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:

изисквания

на

FSC

горска

сертификация, Африканска чума, лов, противопожарни мероприятия, въпроси,
свързани с изпълнението на договорите на фирмите-изпълнителки.
1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите;
През изминалата 2019 година:
- е постъпила една жалба за незаконни/нерегламентирани дейности в ТП, а
именно: Срещу заповед, с която е определено класирането на участниците и е
определен купувач на дървесината от обект с № 1911, включващ подотдели 198/б,
198/в, 198/г и 199/а е подадена жалба и образувано административно производство.
С определение № 272/12.02.2019г. съдът е оставил без разглеждане депозираната
жалба

и

e

прекратил

преклузивния

срок

прекратяване

е

за

административното
подаването

подадена

частна

на

производство,

жалбата.

жалба

пред

Срещу
ВАС.

поради

изтичането

определението
На

18.06.2019г.

за
с

разпореждане № 9203 ВАС е прекратил образуваното по подадената частна жалба
адм. дело № 7095/2019г. Разпореждане 9203/18.06.2019г. е влязло в законна
сила и на 12.08.2019г. е подписан договор за покупко-продажба на стояща
дървесина на корен от обект с № 1911.
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-

извършени са 175 броя вътрешни проверки и са издадени 2 броя

констативни

протоколи

срещу

неизвестен

нарушител,

като

по

основните

санкционирани нарушения са незаконна сеч на дървесина без КГМ и без ПС.
- във връзка с установените нарушения е потърсено и получено съдействие
от РДГ/ИАГ, полицията и прокуратурата.
1.7. Изпълнение на горскостопанския план;
През

изминалата

2019

година

в

изпълнение

на

дейностите

от

горскостопанския план са реализирани:
- 18 911 м3 от възобновителни и отгледни сечи при планирани 34 186 м3;
- залесявания на площ от 15 дка при планирани 15 дка;
- строителство на горски пътища – Инвестиционно намерение: Проектиране и
изграждане на технико-укрепителни съоръжения – ГАП „Гарваница – Равнелак“ –
срутище от 2019г.
- допуснато е превишение при добива на дървесина от принудителни сечи от
дървесен вид бял бор, поради снеголоми/снеговали в началото/зимата/ на 2019г.
Превишението ще бъде компенсирано като през 2020 година няма да се предлагат
обекти с иглолистни видове (бял бор), по-голямата част от обектите ще вкючват
насаждения с широколистни видове. Към настоящия момент 2020г. с приоритет се
усвоява повредената дървесина. В изпълнение на писмо на ЮЗДП ДП с техен изх.
№ТП-00-126/05.06.2019г. относно горното, стопанството спря временно договори с
редовна дървесина, в случаите когато съответният ползвател има да приключи обект
с повредена такава.
В заключение отбелязваме, че ТП „ДГС Катунци“ не е допуснало превишение
на

добива

на

дървесина

(по

разчет)

през

2019г.

и

то

е

съобразено

със

средногодишното ползване по ГСП.
1.8.

Промени

в

границите,

собствеността,

функционалността

и

предназначението на горските територии в рамките на стопанството;
През изминалата година са направени следни промени: (инвентаризация на
ГСЕ през 2019г., изготвяне на ГСП 2020):
Таблица № 1
Разпределение на площта на ТП ДГС ”Катунци”
при ЛУП от 2010 година

- залесена
- незалесена дървопроизводителна
- недървопроизводителна
Общо

25721.2 ха
585.3 ха
3509.5 ха
29816.0 ха

-

5

86.2
2.0
11.8
100.0

%
%
%
%

При сегашната инвентаризация бе установена площ от 30 098.8 хектара, показана в
следващата таблица № 2.
Таблица № 2
Разпределение на площта на ТП ДГС ”Катунци”
при ГСП от 2020 година

- залесена
- незалесена дървопроизводителна
- недървопроизводителна
Общо

26992.9 ха
204.8 ха
2901.1 ха
30098.8 ха

-

89.7
0.7
9.6
100.0

%
%
%
%

В териториалния обхват на ТП ДГС “Катунци” попадат всички горски
територии

в

административните

граници

Сандански. Тук попадат и всички гори

на

16

населени

места

на

община

съгласно чл.2, ал.1 от ЗГ, които са

разположени върху друг вид територии. В тази обща площ, горските територии
съобразно представените KAD файлове на ТП ДГС “Катунци” и съгласно ЗГ от
09.04.2011 г. са диференцирани по собственост.
Освен посочените по-горе площи при инвентаризацията бяха констатирани
гори по чл.83 от ЗГ на площ 4,9 хектара (в т.ч. 3,7 хектара са били устроени още
при предишната инвентаризация, а 1,2 хектара са новоустроени). Те не присъстват в
коментарите за разпределение на горите по условни стопански класове и видове
гора, както и за цялата обща и залесена площ и не участват в баланса на горските
територии.
За изтеклия ревизионен период общата площ на ТП ДГС “Катунци” се е
увеличила с 282,8 ха, което представлява 1,0% от общата площ.
Причините за тази промяна са следните:
А) Увеличение на площта:
+ 381,0 ха - новоустроени гори.
+ 2,0 ха – на основание Закона за горите, разсадник “Златолистки поток” от
земеделска територия е причислен към горска територия.
Всичко увеличение на площта – + 383,0 ха.
Б) Намаление на площта:
- Заповед № РД 49-269/16.07.2014 г. на министъра на земеделието и храните за
площадки на МВЕЦ и две водохващания в землището на с. Пирин (имоти частна
държавна собственост №№ 500071, 500167, 500096, 500070, 500073); с площ
0,0900 ха.
- Заповед № РД 49-294/23.07.2014 г. на министъра на земеделието и храните за
водохващане и площадка на МВЕЦ на р. Асанишка в землището на с. Пирин (имоти
частна държавна собственост №№ 000989, 500055, 500049); с площ 0,1006 ха.
- Решение № 1063/11.03.2015 г. на комисията в РДГ Благоевград за изграждане на
воден канал за обслужване на МВЕЦ “Лъки” – имоти №№ 001029, 001030 и 001031
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(частна държавна собственост) в землището на с. Пирин, попадащи в подотдели 23б, 3; 24-а; 25-а, б, в, г, 2; 26-б, в, ж, з, и – с площ 1,2329 ха.
- Със заповед № 99/11.02.2015 г. на изпълнителния директор на ИАГ е учреден
безсрочен сервитут в полза на “Лъки енергия” АД за ремонт и експлоатация на
подземен напорен тръбопровод за МВЕЦ “Лъки” върху имот № 001032 (настоящ
1.32) с площ 0,2469 ха в землището на с. Пирин. Имотът е със сменено
предназначение в KAD файла и понастоящем се явява водна територия.
Всички описани площи с променено предназначение са частна държавна
собственост с площ 1,7 ха (16,704 дка).
- 3,7 ха гори по чл.83 от ЗГ.
- 11,6 ха – отпадат при съвместяване границите на НП “Пирин” и ТП ДГС “Катунци”
спрямо кадастъра.
- 7,4 ха – отпадат при съвместяване границите на резерват “Али ботуш” и ТП ДГС
“Катунци” спрямо кадастъра.
- 8,1 ха – части от горски имоти в землището на с.Пирин и с.Горно Спанчево (пътя
с.Горно Спанчево – гр.Гоце Делчев) и дадени в списъците на явни факт. грешки, от
които:
- 7,1 ха държавна собственост
- 0,8 ха общинска собственост
- 0,2 ха собственост на физ.лица
- 67,7 ха – отпадат като голи площи в земеделски територии при изчертаване на
точния контур на горите.
Всичко намаление на площта: - 100,2 ха.
Промените, настъпили в горските територии, са описани подробно по отдели в
специална таблица в приложенията на обяснителната записка на

настоящия

горскостопански план.
Залесената площ на ТП ДГС “Катунци” се е увеличила от 25 721,2 ха на
26 992,9 ха, което е увеличение с 1 271,7 ха, дължащо се основно на
прекатегоризиране (по точно картиране) на стари голи площи в насаждения (поляни
– 415,1 ха, голини – 141,9 ха, лесонепригодна голина – 96,3 ха, лесонепригодна
площ – 359,4 ха, сечища – 2,4 ха и др.) и новоустроени гори – 381,0 ха.
Незалесената дървопроизводителна площ на ТП ДГС “Катунци” е
намаляла от 585,3 ха на 204,8 ха, което представлява намаление от 380,5 ха и се
дължи от една страна на залесяване и самозалесяване на тези голи площи и от друга на
прекатегоризиране на част от дървопроизводителните голи площи (голини) в
насаждения

–

141,9

ха

и

в

недървопроизводителни

(поляни

лесонепригодни голини – 46,8, лесонепригодни площи – 31,9 ха и др.).
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–

159,4

ха,

Недървопроизводителната площ на ТП ДГС „Катунци” е намаляла от 3
509,5 ха на 2 901,1 ха, което представлява намаление със 608,4 ха и се дължи на
прекатегоризиране на част от голите горски територии (лесонепригодните голини са
намалели със 152,8 ха, лесонепригодните площи са намалели с 287,8 ха, поляните
са намалели с 277,4 ха за сметка на нови дивечови ниви – 20,3 ха и дивечови
ливади – 35,5 ха). Увеличила се е плщта на автомобилните пътища с 29,0 ха.
Към недървопроизводителната горска площ на ТП ДГС „Катунци” са отнесени и два
горски разсадника – горска територия, в землището на с.Катунци ЕКАТТЕ 36693,
в имот с кадастрален номер 000055, отдел и подотдел 408-8 - с обща незалесена
площ 2,0 ха и в землището на с.Пирин в поземлени имоти с идентификатори
56410.3.668; 56410.4.1; 56410.4.2; 56410.4.3 и 56410.5.5, отдели и подотдели
64-12 и 75-10 - с обща незалесена площ 2,0 ха. Общата площ на двата разсадника
е 4,0 ха.
Инвентаризирани са и следните недървопроизводителни площи, които ще
бъдат приложени в списъка на явните фактически грешки за отстраняване –река –
0,9 ха и канал – 0,9 ха. По кадастър това са горски територии, но на терена са заети
от посочените подотдели.
По предназначение при предишното устройство от 2010г. разпределението по
категории гори и земи е показано в таблица № 3.
Таблица № 3
Разпределение на площта на ТП ДГС “Катунци”
по категории по ЛУП от 2010 година

горски територии със защитни функции

-

152.0 ха

горски територии със специални функции
горски територии със стопански функции
Общо

-

28433.6 ха
1230.4 ха
29816.0 ха

При сегашната инвентаризация от 2020 година на

0.5
95.4
4.1
100.0
ТП ДГС

%
%
%
%
”Катунци”

разпределението по категории гори и земи е показано в таблица № 4.
Таблица № 4
Разпределение на площта на ТП ДГС “Катунци”
по категории по ГСП от 2020 година

горски територии със защитни функции

-

4.4 ха

горски територии със специални функции
горски територии със стопански функции
Общо

-

30044.5 ха
49.9 ха
30098.8 ха

0.0
99.8
0.2
100.0

%
%
%
%

Общата площ на горските територии със защитни функции на ТП ДГС
“Катунци” намалява с общо 147,6 ха, което се дължи на отпадане на част от тях или
преминаването на различни видове (изброени по-долу) към защитени зони по
Директивата Натура 2000 или ГВКС. Тези територии със защитни функции запазват
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и предишните си функции, но тези функции вече не са водещи, а второстепенни (в
това число).
- 24,1 ха – вододайна зона “Находище южнострумски район” – отпада – няма данни.
- 12,5 ха - преминаване на горски територии обособени като лесонепригодни площи
към горски територии с водеща функция ГВКС2.
- 112,6 ха - преминаване на горски територии обособени като ерозирани земи към
горски територии с водеща функция защитена зона местообитания и ГВКС2.
+ 1,1 – новообособени горски територии с наклон над 30° съгласно чл.43, ал. 1, т. 1
от Наредба №18/07.10.2015 г.
+ 0,5 ха - горски територии с водещи функции борба с ерозията, поради
прецизиране границите на Натура 2000.
Общата площ на горските територии със специални функции на ТП ДГС
“Катунци” се е увеличила със 1 610,9 ха, което се дължи на:
+ 572,5 ха - горски територии защитени местности с водещи функции пред Натура
2000;
+ 374,5 ха - горски територии Натура 2000 с водещи функции;
+ 1,9 ха – новообособени горски територии, определени като гори във фаза на
старост в процесите на горската сертификация за сметка на държавни ГТ със
стопански функции;
+ 176,8 ха – новообособени горски територии, определени като ГВКС1 в процесите
на горската сертификация за сметка на държавни ГТ със стопански функции;
+ 485,2 ха – новообособени горски територии, определени като ГВКС2 в процесите
на горската сертификация за сметка на държавни ГТ със стопански функции;
Общата площ на горските територии със стопански функции на ТП ДГС
“Катунци” е намаляла със 1 180,5 ха, което се дължи основно на новообособени
държавни горски територии, определени като ГВКС1 и ГВКС2, както и на по-точното
определяне на границите на защитените зони по Натура 2000.
СОБСТВЕНОСТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ:
По собственост при предишното устройство от 2010 г. разпределението е дадено в
таблица № 7.
Таблица № 7
Разпределение на ГТ на ТП ДГС “Катунци” по собственост по ЛУП от 2010
година
в т.ч. Горски

Oбщо

територии
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в т.ч.
Земеделски
територии

в т.ч.

обща
вид собственост

площ

%

собственост

24031.1

456.6

1.5

409.4

1.6

304.6

1.0

231.6

1053.1

3.5

0.2

-

Частна
собственост
Врем.стоп. от
общината
Юридически лица

%

площ

ха

ха
94.0

собственост

обща

площ

28001.5

Общинска

Всичко

%

площ

ха
Държавна

обща

залес.

%

ха

93.4 28000.9

97.9

0.6

-

424.8

1.5

31.8

2.6

0.9

173.6

0.6

131.0

10.8

1049.1

4.1

-

- 1053.1

86.6

-

-

0.2

29816.0 100.0 25721.2 100.0 28599.5

-

-

-

100.0 1216.5

100.0

Във връзка с извършения процес на възстановяване на собствеността в
горските територии и изработените Карти на възстановената собственост (КВС),
както и кадастрални карти на землищата на територията на община Сандански, на
чиято площ е разположено ТП ДГС „Катунци”, е извършена следната диференциация,
дадена в таблица № 8.
Таблица № 8
Разпределение на ГТ на ТП ДГС “Катунци”
по собственост в ГСП от 2020 година
Oбщо

вид
собственост

Държавна
собственост
Общинска
собственост
Физически
лица

в т.ч.

обща
площ

%

ха

27924.3

залес.
площ

в т.ч. Земеделски

територии

територии

обща
%

площ

обща
%

площ

ха

ха
92.8 24922.9

в т.ч. Горски

92.3 27868.9

%

ха

97.9

55.4

3.4

1814.6

6.0

1782.7

6.6

420.5

1.5 1394.1

85.6

357.7

1.2

286.9

1.1

178.7

0.6

11.0

10

179.0

Юридически

2.2

лица
Всичко

-

0.4

-

2.1

30098.8 100.0 26992.9 100.0 28470.2

-

0.1

-

100.0 1628.6

100.0

Съгласно Указанията, дадени с писмо № 91-00-315 от 19.12.2000 г. на
НУГ при МЗГ, при инвентаризацията и изработване на ГСП са взети в предвид и са
отразени на горскостопанските карти всички неправомерно изключени с КВС или
кадастрална карта площи от горския фонд. Общо за ТП ДГС „Катунци” при
сегашната инвентаризация са обособени 1 628,6 ха (16 286 дка) гори, разположени
в земеделски територии.
Разпределението на измененията в площта по видове собственост през
ревизионния период е дадено в таблица № 9. В следващите редове систематизирано
е дадено движението на собствеността от 2010 г. до 2020 година.
Таблица № 9
Сравнение на ГТ на ТП ДГС ”Катунци”
по собственост при двете инвентаризации 2010-2020 година
Година

На държавата

На общината

На физически лица

На юридически лица

ВСО

Общо

хектари
2009/10

28001.5

456.6

304.6

0.2

1053.1

93.9

1.5

1.0

0.0

3.5

27924.3

1814.6

357.7

2.2

92.8

6.0

1.2

0.0

0.0

100.0

-77.2

1358.0

53.1

2.0

-1053.1

282.8

%
2019/20
%
Разлика

29816.0
100.0
30098.8

Промяна на собствеността:
1. Изключени горски територии- 1,7ха държавна собственост (обяснени по-горе в
текста):
2. Отпаднали от инвентаризацията гори в границите на НП “Пирин” и резерват “Али
ботуш” с площ 19,0 ха, държавна собственост.
3. Отпаднали от инвентаризацията гори по член 83 от ЗГ с площ 3,7 ха, собственост
на физически лица.
4. Отпаднали части от горски имоти в землището на с.Пирин и с.Горно Спанчево
(пътя с.Горно Спанчево – гр.Гоце Делчев) с площ 8,1 ха – дадени в списъците на
явни факт. грешки, от които:
- 7,1 ха държавна собственост
- 0,8 ха общинска собственост
- 0,2 ха собственост на физ.лица
5. Отпаднали като голи площи в земеделски територии при изчертаване на
точния контур на горите - 67,7 ха.

11

6. Смяна на собственост :
- 1 053.1 ха от временно стопанисвани от общината в общинска земеделска
територия на община Сандански.
В крайна сметка след като се вземат под внимание всички изключени,
новоустроени и отпаднали голи площи в земеделски територии, движението на
собствеността в ТП ДГС Катунци е следното:
- Държавна - - 77,2 ха (- 1,7 ха изключени, - 19,0 ха към НП “Пирин” и резерват
“Али ботуш”, - 49,8 ха от грешни собствености в стария ЛУП, - 3,6 ха – горски имоти
държ. собственост в землището на с.Пирин изчислени към общинските горски
територии

(идентификатори

56410.179.843;

56410.200.844;

56410.200.847)

и

дадени в списъците на явни факт. грешки, - 7,1 ха – части от горски имоти държ.
собственост в землището на с.Пирин и с.Горно Спанчево (пътя с.Горно Спанчево –
гр.Гоце Делчев) и дадени в списъците на явни факт. грешки, + 2,0 ха новоустроени,
+ 2,0 ха – на основание Закона за горите, разсадник “Златолистки поток” от
земеделска територия е причислен към горска територия).
- Общинска - + 1 358,0 ха (+ 314,7 ха новоустроени, + 1 053,1 ха от гори ВСО, +
3,6 ха – горски имоти държ. собственост в землището на с.Пирин изчислени към
общинските горски територии (по-горе) и дадени в списъците на явни факт. грешки,
- 0,8 ха – части от горски имоти общинска. собственост в землището на с.Пирин
(пътя с.Горно Спанчево – гр.Гоце Делчев) и дадени в списъците на явни факт.
грешки, + 42,5 ха грешни собствености в предния проект, - 55,1 ха по фондови
граници - отпаднали голи площи в земеделски територии).
- На физически лица - + 53,1 ха (- 3,7 ха чл.83 – стари подотдели, + 64,3 ха
новоустроени, + 5,3 ха грешни собствености в предния проект, - 0,2 ха – части от
горски имоти собственост на физ.лица в землището на с.Пирин (пътя с.Горно
Спанчево – гр.Гоце Делчев) и дадени в списъците на явни факт. грешки, - 12,6 ха по
фондови граници - отпаднали голи площи в земеделски територии.
- На юридически лица - + 2,0 ха - грешни собствености в предния проект.
- Гори ВСО - - 1 053,1 ха - към общинската собственост на община Сандански.
1.9. Здравословно състояние на гората;
През изминалата 2019 година са:
- попълнени 103 броя сигнални листи
- идентифицирани са следните по-основни болести и вредители:
През пролетта на 2019г. в долната лесорастителна зона на територията на
стопанството започна масово съхнене на млади черборовите култури. Засегнатите
площи попадат в землищата на с. Златолист, с. Калиманци, с. Петрово, с. Лехово, с.
Храсна, с. Бельово и с. Катунци. При провеждането на мониторинг, с цел
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проследяване динамиката на съхненето, лесовъдският състав констатира, че в
голяма част от площите е започнало възстановяване на насажденията, а в друга – не
се

наблюдават

нови

райони

(нововъзникнали

процеси)

със

заразяването

от

фитопатогенните гъби.
- възникналите природни нарушения (ветровали, снеголоми, пожари и др.) са
с обща площ 164.6 ха
На територията на стопанството има повреди и от снеголом/снеговал в района
на ГСУ Петрово в отдели от 292 до 298. Повредената дървесина е описана и
инвентаризирана, като същата е с общата кубатура 12 502 м³.
Във връзка с силните буря и вятър в началото на месец август през 2019г. на
територията на ТП „ДГС Катунци“ при инвентаризация се констатира наличие на
ветролом/ветровал по дървостоя (повреди от абиотичен характер) в подотдели:
64/а, 75/с, 75/т и 79/б с обща площ 21.8 ха..
През 2019г. има отчетен 1 брой низов горски пожар. Място – в землището на
с. Голешово, в подотдели 319/б и 319/в, дата на възникване – 04.07.2019г.,
засегната площ - 5 дка (друга иглолистна), причина за възникване – мълния.
- няма установени негативни въздействия от следните антропогенни дейности:
(опожаряване, атмосферно замърсяване, смолодобив).
- предприети са основно санитарни и принудителни сечи с обща площ 142.3
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 2020 година се предвижда:
- да бъдат добити 27 147 м3 дървесна.
-

ремонт

и

строеж

на

6.7

км

пътища

и

съоръжения

свързани

с

горскостопанските дейности – I етап „Междурек“ – „Огледалото“
- почистване на площи за залесяване – 3 дка;
- почвоподготовка на площ – 10 дка;
- залесявания на площ - 15 дка;
- отглеждане на култури – 114 дка;
- използване на торове и пестициди на площ от 4 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.
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За провеждане на мониторинга на видовете от ВКС 1.2, 1.3 и 3 са разработени
формуляри за попълване на терен.
Във връзка с мониторинга на биологичното разнообразие (ВКС 1.2-1.3 и ВКС
3) за територията на стопанството през 2019г. са попълнени общо 15 бр. формуляри,
от тях:
-

10 бр. формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие - видовете
от ВКС 1.2 и 1.3 - редки, застрашени и ендемични животински видове,

-

5 бр. формуляри за мониторинг на ВКС 3 - редки, застрашени и изчезващи
горски екосистеми, вкл. ГФС.

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.
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 Катунци“ е 2 973.4 ха, като от тях 1 616.5 ха са ГФС.
През изминалата година са настъпили следните промени в насажденията и
безлесните площи, отделени като представителни образци (вкл. ГФС):
На територията на ТП „ДГС Катунци“ са определени гори във фаза на старост с
обща площ от 1616.5 ха (5.8 % от ДГТ)
Общата площ на отделените представителни образци на горски екосистеми
(вкл. гори във фаза на старост) е 2590 ха, което представлява 10.5% от залесената
площ на стопанството.
Допълнително са определени и представителни образци на установените в
ДГС безлесни екосистеми (кодове по Натура 2000: 4060, 4070, 5210, 6110, 6170,
6210, 6220, 6230, 62A0, 6420, 6520, 8110, 8120, 8210, 8220, 8230) с обща площ от
383.4 ха.
Така общата площ на всички представителни образци достига 2973.4 ха или
10.6 % от площта на ГСЕ (27 924.3 ха).
1.13. Въздействие на дейностите по управление върху околната среда;
След приключване на горскостопанските дейности /изведени сечи/ през
2019г. е извършена оценка на въздействието им върху ключови елементи на
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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 са постъпили 1 /един/ брой сигнал, свързан с правата
и собствеността на местните общности и други заинтересовани страни, а именно: в
землището на с. Пирин, в границите на ДДУ „Блатата“, стопанисвани от юридическо
лице, са поставени бариери върху държавен горски път. Така поставени, те
възпрепятстват свободното предвижване на хора и на ловците от ловната група на с.
Пирин. Стопанството изпрати уведомително писмо с предприетите мерки и действия
до община Сандански и писмо до фирмата, стопанисваща ДДУ „Блатата“, което гласи
в 7 /седем/ дневен срок от получаването му да се предприемат действия по
премахването на поставените бариери, спазвайки чл. 144, ал. 1, чл. 145 от Закона
за горите.
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 използване на 7 503 м³
дървесина от местни фирми.
С цел снабдяване с дърва на местното население са изготвени списъци за 9
бр. населени места, като са предоставени общо 285 м3 дърва за огрев.
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Не

е

допуснато

повреждане

на

обекти

от

културно-историческо,

икономическо, екологично, религиозно или духовно значение за местните общности
в резултат на дърводобивните дейности.
Направени са дарения/предоставени безплатно коледни елхи на социални
домове, детски градини, училища.
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.
Основни предизвикателства за подобряване продуктивността и ефективността
на горското стопанство при спазване принципите на горската сертификация са
насочени към балансирано и отговорно отношение в различни направления –
екологични,

икономически

и

социални,

които

са

свързани

с

голям

брой

заинтересовани страни.
От анализа на извършения мониторинг, ТП „ДГС Катунци“ приключва 2019
година

с

положителен

финансов

резултат

и

сравнително

висока

оценка

ефективност и продуктивност на горското стопанство.

Дата: 25.02.2020г.

Изготвил: …………………………………
/инж. Надя Захова – зам. директор/
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