
Анализ на резултатите от проведения мониторинг  

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

 

1.1. Финансов план на стопанството; 

 

ТП „ДГС Невестино“ 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  1149090  233801  915289 1144163  217513  926650 

2. 
ДЕЙНОСТИ В 
ГОРИТЕ  51570  130720  -79150 42885  103151  -60266 

3. 

ЛОВНО И 

РИБНОСТОПАНСК

И ДЕЙНОСТИ  150  -  150 150  0  150 

4. 

СТРАНИЧНИ 

ДЕЙНОСТИ 300  100  200 0  0  0 

5. 

АДМИНИСТРАТИВ

НО-УПРАВЛЕНСКИ 

ДЕЙНОСТИ  10470  778136  -767666 19852  750188  -730336 

І. 

ВСИЧКО 

(1+2+3+4+5): 1211580  1142757  68823 1207050  1070852  136198 

ІІ. 

ФОНД 

"ИНВЕСТИЦИИ В 

ГОРИТЕ" 129806 57658  126083 41358  

ІІІ

. 

ФОНД "РЕЗЕРВЕН" 

- стойност, 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. 

 

 

 

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

През изминалата година служителите в стопанството са участвали в следните 

обучения: 

Практическо обучение по разпознаване на консервационно значими стойности 

– 21.04.2021г 

Обучение по Горска педагогика – 05-08. 10. 2021г 

Обучение на служителите от група Юг във връзка с Националния стандарт за 

устойчиво управление на горите – 20.10.2021г  

Обучение за нова деловодна програма – 02.12.2021г  

 

 



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 са извършени следните дейности: 

– закупено облекло – 30 бр.; 

- 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; 

- има една регистрирана трудова злополука ; 

- трудоустроените лица няма; 

- няма предоставените обезщетения; 

- Изготвена е оценка на риска на работното място  

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

 

1.5. Ангажиране на заинтересованите страни;  

През изминалата година:  

- е осъществена кореспонденция със следните заинтересовани страни Община 

Невестино, кметски наместници в община Невестино, Гранична Полиция, 

дърводобивни фирми, СЛРД „Елен“ във връзка със следните по-важни поводи, 

свързани с дейностите на стопанството: обекти за дърводобив, включително и за 

дърва за огрев на местното население , както и  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. 

Няма предложения от заинтересованите страни за промяна в 

горскостопанската дейност. 

1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите; 

През изминалата година:  

 - има постъпили 3   жалби относно влошено състояние на пътища в землищата  

на селата Страдалово, Згурово и Ваксево. Предприети са следните действия: 

Проверка на терен с представители от ТП ДГС „Невестино“, представители на 

община Невестино и жалбоподателите . 

-  извършени са 11 броя проверки от РДГ Кюстендил, ЛЗС София, ЮЗДП гр. 

Благоевград, МВР гр. Кюстендил , РИОСВ София , РСПБЗН като са съставени 11 броя 

констативни протоколи.  

 

 

1.7. Изпълнение на горскостопанския план; 

През изминалата година в изпълнение на дейностите от горскостопанския 

план са реализирани: 

- 32056 м3 от възобновителни и отгледни сечи при планирани  32 632 м3 

- залесявания на площ от 30 дка  

- строителство на горски пътища няма; 

 

1.8. Промени в границите, собствеността, функционалността и 

предназначението на горските територии в рамките на стопанството; 

През изминалата година 13 ха частна горска територия е преминала в 

държавна.  

 

1.9. Здравословно състояние на гората; 

През изминалата година са:  

- попълнени 25 броя сигнални листи 

- идентифицирани са следните по-основни болести и вредители:  върхов 

корояд 



- предприети са основно санитарни и принудителни сечи с обща площ 9 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 32 632 м3 дървесна  

- залесявания и почвоподготовка на площ от 401 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 и състоянието в защитените зони 

и територии (ВКС 1.1) 

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

територията на стопанството през 2021 г. са попълнени общо 10 бр. формуляри, от 

тях:  

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

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

- 4 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. Представени са 2 броя формуляри за 

мониторинг.  

 

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 

Неутрофилни букови гори (ВКС 3) не са установени промени в здравословното 

състояние. Представени са 2 броя формуляри за мониторинг.  

 

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

състоянието на горите, предоставящи екосистемни услуги. Представен е 1 брой 

формуляр за мониторинг.  

 

Тази ВКС се отнася до важните екологични функции на стопанисваната гора. 

Определени са следните компоненти: 

 Гори представляващи единствени източници на питейна вода 

 Гори от решаващо значение за водосбора 

 Гори с решаващо противоерозионно значение 

 Гори с пожарозащитни функции 

 Гори с решаващо значение за земеделието и рибарството 

 

На територията на ТП “ДГС Невестино” са представени няколко типа гори от 

определението за ВКС 4. Определянето на тези консервационни стойности е 

извършено по данни от лесоустройствения проект и проведени интервюта с горските 

служители и местните заинтересовани страни. Основните заплахи за горите с ВКС 4 

са влошаване състоянието на горите (вкл. структура, склопеност, пълнота, състав и 

т.н.) поради опожаряване и незаконни или неправилно извеждани планирани сечи, 

създаване на условия за ерозия при дърводобивните дейности, както и замърсяване 

с горивосмазочни материали. За всяка една от идентифицираните ВКС-та за 

територията на ТП “ДГС Невестино” са разписани конкретни мерки за стопанисване и 

мониторинг. 

 



Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 6 не са установени промени в 

състоянието на горите с културни ценности. Представен е 1 брой формуляр за 

мониторинг.  

 

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

извън Приложение 7 (църкви, параклиси, оброчища, аязма, текета и др.), древни 

светилища, окултни средища, археологически паметници и разкопки и др. места 

важни за съхраняване на духовността, традициите, историческата и културната 

памет, определени при консултациите с местните хора;  

 

 Параклис Св. Илия, землище с. Илия  

 Манастир „Св. Иван Рилски” – землище с. Пастух 

 Скално светилище „Св. Георги” /Провиралката  

 Местност Предела, землище с. Раково  

 

3. Горски територии в 100 м ивица около територии, традиционно свързани с 

провеждането в тях на събори, надпявания и други мероприятия, важни за 

съхраняване на културното наследство и националните традиции, определени при 

консултациите с местните хора;  

Традиционни годишни събори: 

 20 юли /Илинден/ - параклис Св. Илия, землище с. Илия  

 Манастир „Св. Иван Рилски” – землище с. Пастух.  

 Скално светилище „Св. Георги” /Провиралката –  

 Местност Предела, землище с. Раково – подотдел  

 

5. Горски територии непосредствено разположени (в 30 м. ивица/ по 15 м от 

всяка страна на пътеката) по протежение на официално маркирани туристически 

маршрути и немаркирани, но често използвани туристически пътеки. 

 

 Резерват Габра  

 Пещера Редината  

 Предел - вр. Белток  

 

6. Горски територии в 50 м. ивица около туристически обекти, както и горски 

територии с изключителна естетическа и рекреационна стойност (вкл. единични 

дървета или малки групи дървета – напр. вековни или забележителни дървета), 

чешми, беседки, образователни маршрути, и др. важни за туризма и образованието 

места, определени при консултациите с местните хора и активни в района 

туристически групи, сдружения и компании. 

 

 Маргитина дъбица  

 

1.12. Представителни образци от естествени горски екосистеми; 

Общата площ на представителните образци на естествените екосистеми на 

територията на ТП „ДГС Невестино“ е 2078,9 ха, като от тях 1612,3 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 2019 

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 не са постъпили жалби и сигнали, свързани с правата 

и собствеността на местните общности и други заинтересовани страни. 

  С цел снабдяване с дърва на местното население са изготвени списъци 

за 15 бр. населени места, като са предоставени общо 187 м3 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 

защитените територии и зони:  

 Представени са 2 броя формуляри за мониторинг. 

 

 

 

Дата: 21/02/2022 г.     Изготвил: ……………/п*/…………………… 

          /подпис/ 

  

Инж. Марина Кечова- старши лесничей 

                /Име, длъжност/ 

 
*Подписът е заличен съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 

 


