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Анализ на резултатите от проведения мониторинг  
в ТП „ДГС ПЕТРИЧ“ през 2019 г. 

(Критерий 8.1) 

 

 
 

Настоящият доклад е изготвен за Януари – Декември 2019 година, във връзка с 

предстоящото сертифициране по FSC на горите с висока консервационна стойност 

(ГВКС) за територията на  ТП Държавно горско стопанство (ДГС) Петрич и в изпълнение 

на принцип 9 от националния стандарт за отговорно управление на горите в България. 

Инвентаризацията и проучванията са направени съгласно указанията на Националното 

ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност, изготвено от 

WWF-DCP. 

ТП ДГС Петрич обхваща територия от 10 559,6  ха и е разположено в  най-

югозападната част на Република България. Почти изцяло е разположено по северните склонове на 

планина Беласица. Малка част се намира по южните склонове на Огражден планина, както и по поречието 

на реките Струма, Струмешница и Пиринска Бистрица.. Специфичната комбинация на климат, 

релеф, хидроложки и геоложки строеж обуславят голямото видово и екосистемно 

разнообразие на територията на стопанството. Горските екосистеми в района са много 

ценни в икономически, екологичен и социален аспект, защото поддържат богат 
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растителен и животински свят и имат важни водорегулиращи, противоерозионни, 

рекреационни и естетически функции. 

Основната част от горите на територията на  ТП ДГС Петрич са включени в 

различните категории ВКС. В някои случаи един и същи подотдел попада в повече от 

една консервационна стойност. Това прави гората в този подотдел изключително 

значима за поддържане и повишаване на всички идентифицирани консервационни 

стойности. В такива случаи се прилагат препоръките и ограниченията за стопанисване и 

мониторинг, които имат най-строг режим по отношение на прилагането на 

горскостопанските дейности. 

По време на процеса на идентификация на ГВКС за територията на ТП ДГС 

Петрич, екипът работи в тясно сътрудничество с ръководството на ЮЗДП-Благоевград. 

В началната фаза на проучването екипът организира и проведе двудневно теоретично 

обучение на персонала на  ТП ДГС за основните принципи по прилагането на методиката 

на Националното ръководство по определяне, управление и мониторинг на гори с висока 

консервационна стойност. Бяха представени потенциални ГВКС на територията на 

лесничейството и посочени примери за горскостопански практики, които поддържат 

и/или повишаването на отделните ВКС. 

През периода на проучванията са проведени консултации с представители на 

местните власти и сдружения за определяне на значимите за местните общности в горски 

територии и съгласуване на режимите за стопанисване. По време на срещите те са 

информирани за инициативата и за основните принципи на горите с висока 

консервационна стойност и е потърсено тяхното мнение относно възможностите за 

прилагане. 

 

1.1. Финансов план на стопанството; 

 

ТП „ДГС ПЕТРИЧ“ 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". 

 
 

    

  Изпълнение на приходната част : 

 

№ 

по 

ред 

Дейности Разчет за 2019 г. Отчет към 

31.12 2019 г. 

% на 

изпълнен

ие 

Стойност

но по ФП 

2019 

% на 

изпълнение 

количествата 

по ФП 2019 

1 2 3 4 5 6 

1. Ползване на 

дървесина 

841 215 627 905 74.64 70.00 

2. Дейности в горите 121 270 106 710 87.99  

3. Ловностоп. дейност и 

туризъм 

    

4. Странични дейности 3 200 300 10.00  

5. Административни и 

стоп..дейности 

149 095 155 802 104.50  



 Всичко 1 114 780 890 717 79.90  

 

    

Изпълнение на разходната част : 

 

№ 

по 

ред 

Дейности Разчет за 2019 г. Отчет към 31.12. 

2019 г. 

% на изпълнение 

Стойностно по 

ФП 2019 

1 2 3 4 5 

1. Ползване на дървесина 222 415 169 492  76.20 

2. Дейности в горите 179 541 171 490  95.51 

3. Ловностоп. дейност и туризъм 500      1 317   263.40 

4. Странични дейности 120           30   25.00 

5. Административни и 

стоп..дейности. 

703 919 657 892   93.46 

 Всичко 1 106 495 1000 221 90.39 

- Към 31.12.2019 година ТП ДГС Петрич е реализирало  12 791   куб.м дървесина за 627 905   лева 

, което прави  70.00 %  изпълнение на натури по ФП 2019 г . и 74.64 %     в стойностно изражение. 
 

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 година служителите в стопанството са участвали в следните 

обучения: 

1.Обучение по FSC горска сертификация. 

2. Обучение във връзка с вътрешните правила за прилагане на системата на 

двоен подпис в ЮЗДП ДП. 

3. Обучение във връзка с въвеждане на новите правила за контрол и 

предотвратяване изпирането на пари. 

4.Социално осигурителни системи в България- последни изменения на 

нормативна уредба касаеща правата на работниците; 

5.Семинар- обучение „ктд, гаранция за ефективен социялен диалог нормативна  

уредба и правила за водене; 

6.Обучение по график във връзка с предприемане на превантивни мерки за 

недопускане разпространението на болестта Африканска Чума по свинете на 

територията на ЮЗДП ДП Благоевград. 

          7.Обучение – семинар във връзка с последните изменения (01.03.2019г.) на 

ЗОП.Издадени са два броя сертификати. 

8. Обучение по график във връзка с писмо № ИАГ1972/17.09.2019г. на ИАГ 

София. 

9. Опреснително обучение на служители с работещи с модулите „ТРЗ“ и 

„Човешки ресурси“ на Web базиран програмен продукт „IS-Expert” 

 

 

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:  

-  закупено облекло и оборудване – 0 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; 

- регистрираните трудови злополуки са 0 брой; 

- трудоустроените лица са 0 бр.; 

- предоставените обезщетения са 0; 

- Изготвена е оценка на риска на работното място; 

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

- резултатите от проверките от Инспекцията по труда показват, че при 

проверката за осъществяване на последващ контрол е констатирано ,че дадените с 

протокол от извършена проверка  предписания са изпълнени. 

1.5. Ангажиране на заинтересованите страни;  

През изминалата година:  

- е осъществена кореспонденция със следните заинтересовани страни РДГ-

гр.Благоевград,РУП  гр.Петрич,дъровдобивни фирми.Сключен е план за 

взаимодействие между ГПУ-Петрич и ТП ДГС-Петрич на 30.01.2019г. 

 

На 01.10.2019г. е проведено обществено обсъждане на ГСП със 

заинтерисованите страни: 

 - Община Петрич, РИОСВ Благоевград, ДПП Беласица, Сдружение „ЛРД“ 

Петрич, РС „ПБЗН“ и всички кметове на населени места на територията на ТП „ДГС 

Петрич“; 

- осъществени са срещи с кметовете 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. 

 

1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите; 

През изминалата година:  

 - не са постъпили сигнали и жалби за незаконни/нерегламентирани дейности в 

ТП ДГС Петрич;  

-  извършени са 131 броя проверки в отдели свързани с промишлен 

дърводобив,проверени са 44 бр. превозни средства  и 814 бр. ловци. Издадени 27 

броя констативни протоколи  за извършени проверки по ЗЛОД. Издадени са 10 броя 

АУАН за незаконно отсечена дървесина 25,61 пл.м3; 

 

-  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: 

- 12791 м3 от възобновителни и отгледни сечи при планирани 18294 м3 

- почвоподготовка и залесявания на площ от 63 дка при планирани 63 дка – 

тополови култури по поречието на реките Струма и Струмешница  

- Попълване на горски култури - 37 дка   

- Извършено е отглеждане на горски култури на площ от 2319 дка, 

Минерализовани ивици – по спецификация са предвидени за извършване поддържане 

на съществуващи стари минерализовани ивици 10 000 лм;   

- Маркирани са 15392 м3 стояща дървесина.; 

 

1.8. Промени в границите, собствеността, функционалността и 

предназначението на горските територии в рамките на стопанството; 

През изминалата година са направени следни промени: 

- площта на ГСЕ е увеличена/намалена с 0 ха 

- 0 ха са преминали от държавна в частна/общинска собственост  

- 0 ха от ДГТ са с променено предназначението във връзка с  изграждането на 

частни/държавни инвестиционни проекти  

- по отношение на на функционалното предназначение на горските територии 

се е увеличил/намалил дела на 0 вододайни зони с 0 ха 

 



1.9. Здравословно състояние на гората; 

През изминалата година са:  

- попълнени 41 броя сигнални листи 

- идентифицирани са следните по-основни болести и вредители: 

- Борова процесионка; 

- Педомерки и листозавивачки; 

- Ръждива борова листна оса; 

- Малка тополова стъкленка;  

- Тополов листояд; 

- възникналите природни нарушения ( пожари ) са с обща площ 0,8 ха 

- установени са негативни въздействия от следните антропогенни дейности:0 

ха.  

 

1.10. Ползване/добиви и горскостопански дейности; 

През текущата година се предвижда:  

- да бъдат добити 19039 м3 дървесна, както и следните недървесни продукти: 

0 kg билки,0 kg гъби, 0 kg плодове и 0 kg шишарки. 

- залесявания 73 дка 

-  почвоподготовка на площ от 73 дка 

През 2019 г. са издадени разрешителни и събрани приходи както следва: 

- Събиране на кестенови плодове – 300лв. 

Общо приходи от странични ползвания: 300,0 лв  бед ДДС. 

 

 

 

1.11. Гори с висока консервационна стойност;  

 

     За всички категории ВКС се прилага годишен мониторинг, състоящ се в 

периодични теренни наблюдения и съпровождащ анализ за вида гора, проследяващ 

промените в биологичното разнообразие, осъществяващо се чрез събиране, обработка 

и съхранение на данните. 

 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. 

 Разработени са формуляри за различните /ГВКС – ВКС 1,2 и 1,3/ за теренно 

попълване от лесовъдския състав, като са сложени и снимки за по-доброто 

разпознаване и определяне на растителните и животински  видове с консервационна 

стойност за територията на стопанството. 

  При подготовка на досиетата за насаждения включени в КЛФ, се отразяват 

ГВКС попадащи в съответния обект, попълва се лист за предварителна идентификация 

, като в последствие на терен служителите следят за правилно прилагане на 

предписаните мерки за опазване на съответната консервационна стойност. 

  За 2019г. са извършени наблюдения и попълнени формуляри за следните 

ГВКС: 

- ВКС 1.2 – редки, застрашени и ендемични животински видове 

- Сив кълвач 

- Полу бяла мухоловка 

- Черен кълвач 

- Малък ястреб 

- Осояд 

- Среден пъстър кълвач 

- Белогръб кълвач 

- ВКС 3 – редки, застрашени и изчезващи екосистеми – 10 бр. 

 

 

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 Петрич“ е 1101.8ха, като от тях 989.1 ха са ГФС.  

Няма настъпили промени в насажденията и безлесните площи, отделени като 

представителни образци. През изминалата година са настъпили следните промени в 

насажденията и безлесните площи, отделени като представителни образци (вкл. ГФС): 

  

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 са постъпили 0 броя жалби и сигнали, свързани с 

правата и собствеността на местните общности и други заинтересовани страни, като 

са взети следните по-общи мерки. 

 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 1628 м3 дървесина 

и 0 kg недървесни продукти от местни фирми. 

 С цел снабдяване с дърва на местното население са изготвени списъци от 

кметовете и са добити общо 1423 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 защитени 

територии и зони:  

 През 2019 г. засегнатите от големи природни нарушения гори са с обща площ 

0,8ха - пожари. 

 

 

 

 

 

 

Дата: 10.02.2020г.                  Изготвил: ………………………………… 

          /подпис/ 

  

         Инж.Христо Митов 

                   Зам. директор 

 

 


