Анализ на резултатите от проведения мониторинг
в ТП „ДГС Пирдоп“ през 2020 г.
(Критерий 8.1)
1.1. Финансов план на стопанството
ТП „ДГС Пирдоп“ 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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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.
Не са постъпили жалби от страна на работещите във връзка с Кодекса на
труда, Браншовия колективен трудов договор или др.
1.3. План / програма за обучение и квалификация на персонала
Във връзка с възникналата епидемиологична обстановка на територията на
Република България през месец март 2020 год. и последвалият карантинен период,
свързан с разпространението на КОВИД-19, предвидените обучения в Годишната
програма за обучение по Критерий 2.5 от Националния FSC – стандарт не бяха
проведени по план. На 22.12.2020 г. беше проведено неприсъствено обучение на
служителите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при
провеждане на горскостопанските дейности и техники на поваляне на дървета на
територията на ТП ДГС Пирдоп, състоящо се в предоставяне на информационни
материали съгласно писмо вх. № ЦУ-00-756/21.12.2020 г. срещу подпис. Същите
материали бяха изпратени по електронната поща на фирмите, работещи на
територията на ТП ДГС Пирдоп за информация.
1.4. Здравословни и безопасни условия на труд, вкл. на работниците
на подизпълнителите
През изминалата 2020 година с цел подобряване условията на труд на
служителите в ТП е:
- закупено облекло и оборудване на работниците в разсадника и пазачите;
- попълнени и подписани са в съответните срокове инструктажните книги;
- направени са обучения и инструктажи за здравословни и безопасни условия
на труд на персонала в стопанството;
- няма регистрирани трудови злополуки със служители на стопанството;
- няма трудоустроени лица;
- няма предоставени обезщетения;
- няма проверки за спазване на изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд от работниците на подизпълнителите;
- има договор за трудова медицина, в края на м. декември 2020 г. са
извършени прегледи на служителите на ТП ДГС „Пирдоп“.
1.5. Ангажиране на заинтересованите страни;
През изминалата 2020 година:
- осъществени са срещи с кметовете на населени места относно задоволяване
на нуждите от местното население с дърва за огрев за собствени нужди и дървен
материал.
- осъществено обществено обсъждане във връзка с приемането на новия ГСП
2020.
1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите
През изминалата 2020 година:
- извършени са 227 броя проверки на обекти, на 839 бр. ловци и на 2 бр.
физически лица. Издадени са 5 бр. констативни протоколи и са съставени 4 бр. акта,
като основните нарушения са незаконна сеч на дървесина и транспортиране на
дървесина без превозни документи и КГМ ;
- във връзка с установените нарушения е потърсено и получено съдействие
от РДГ-София
1.7. Изпълнение на горскостопанския план
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- 29301 м3 дървесина от възобновителни и отгледни и други видове сечи при
планирани - 41075 м3; реализирани са 29904 м3 дървесина при планирани –
41091м3;
- залесявания на площ от 147 дка при планирани 116 дка;
- не е допуснато превишение при добива на дървесина от възобновителни и
отгледни сечи.
1.8. Промени в границите, собствеността, функционалността и
предназначението на горските територии в рамките на стопанството;
През изминалата 2020 година са направени следните промени:
- нови горскостопански участъци съгласно ГСП от 2020г.;
- няма промени в защитените територии и защитените зони;
- няма направени промени в заповедите за защитените зони, няма утвърдени
планове за управление на защитени зони.
1.9. Здравословно състояние на гората
През изминалата 2020 година са:
- попълнени 49 броя сигнални листа.
- възникналите природни нарушения (повреди от пожари, корояди, тополов
листояд, ветролом, ветровал и др.) са с обща площ 28,31 ха.
- изведени са основно санитарни и принудителни сечи с обща площ 56 ха за
подобряване на здравословното състояние на гората въз основа на издадените
предписания от РДГ-София и ЛСЗ-София.
1.10. Ползване/добиви и горскостопански дейности
През текущата 2021 година се предвижда:
- да бъдат добити 47100 м3 дървесина, както и следните недървесни
продукти: 3500 kg билки.
- залесявания на площ 80 дка и почвоподготовка на площ от 80 дка.
1.11. Гори с висока консервационна стойност
На територията на ТП "ДГС Пирдоп" в ДГТ има обявени 6 защитени територии
в ДГТ по смисъла на Закона за защитените територии, които отговарят на т. 1 от ВКС
1.1. Категориите са както следва: четири защитени местности и две природни
забележителности. В границите на ДГС попада и Поддържаният резерват "Богдан",
който се управлява от РИОСВ София. ДГС граничи с НП „Централен Балкан“. Има
обявени четири защитени зони, които отговарят на т. 4 от ВКС 1.1. и влизат в
границите на ТП ДГС "Пирдоп". Основните заплахи пред горите с ВКС 1.1. са
опасността от опожаряване, извършването на строителство, допускане на незаконни
сечи и провеждането на дърводобивни дейности, който са в нарушение на режимите
за управление на тези гори и които биха довели до повреждане или унищожаване на
местообитания, видове, природни образувания и ландшафти, които са обект на
опазване тези ГТ.
През 2020 г. не са настъпили промени в границите/състоянието на защитени
зони и територии (ВКС 1.1), както и в състоянието на горските ландшафти (ВКС 2),
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 по отношение на
водохранните, водорегулиращите и противоерозионните функции.
Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 6 не са установени промени в
състоянието на горите с културни ценности по отношение на осигуряване на условия
за рекреация и туризъм, образователна дейност и др.
Във връзка с мониторинга на биологичното разнообразие (ВКС 1.2-1.3) за
територията на стопанството през 2020 г. са попълнени общо 20 бр. формуляри, от
тях:
- 14 бр. формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие - видовете
от ВКС 1.2 и 1.3 - редки, застрашени и ендемични животински видове,

-

6 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:
Черен кълвач - установено прелитане на 5 индивид/а при 5 бр. мониторинг.
Гълъб хралупар установено прелитане на 5 индивид/а при 3 бр.
мониторинг.
Горски бекас - установено прелитане на 1 индивид/а при 1 бр. мониторинг.
Малък ястреб - установено прелитане на 4 индивид/а при 2 бр. мониторинг.
Голям буков сечко - установено преминаване на 2 индивид/а при 2 бр.
мониторинг.
Южен гребенест тритон - установено преминаване на 1 индивид/а при 1
бр. 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 „ Гори от
черен бор“, екосистемата „Гори от бяла бреза“, екосистемата „Гори от сребролистна
липа“, екосистемата „ Мизийски букови гори“, екосистемата „ Крайречни гори от
елша и планински ясен“ и екосистемата „ Крайречни върбово-тополови гори“ е
установено, че няма промени в здравословното състояние и динамиката на
структурата и състава, не са констатирани дегенеративни процеси.
През 2020 г. има постъпило предложение от частно лице за обявяване на нова
защитена територия „Босе“ в района на с. Петрич-с. Каменица, което предстои да
бъде разгледано подробно през пролетта и лятото на настоящата година.
1.12. Представителни образци от естествени горски екосистеми
Общата площ на представителните образци на естествените екосистеми на
територията на ТП „ДГС Пирдоп” е 2359,3 ха, като от тях 1311,2 ха са ГФС.
Няма данни за настъпили промени в насажденията и безлесните площи,
отделени като представителни образци като цяло,
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 пообщи констатации:
- не са констатирани повреди над допустимите /над 2% по брой от
оставащите на корен дървета/ по оставащия дървостой.
- ограничени са случаите, при които се създават условия за активиране на
почвена ерозия върху тракторните и коларски пътища.
- не са установени съществени нарушения на изискванията за опазване на
водните течения.
1.14. Въздействие на дейностите по управление върху социалната
среда
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.
С цел снабдяване с дърва на местното население са изготвени списъци за 7
бр. населени места, хората от които са задоволени своевременно.
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.
През 2020 г. няма засегнатите от големи природни нарушения гори.
Дата: 10.02.2021 г.

Изготвил: …………………………
/инж. Н. Недкова –зам. директор/

