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Анализ на резултатите от проведения 
в ТП „

 
 Настоящият анализ се изготвя в изпълнение на дадените разпореждания със Заповед № 
РД-07-79/25.02.2019 г. на Директора на ТП  „ДГС Разлог“ и във връзка с изпълнението и 
спазването на Принцип 8, Критерии 8.2 от 
горите в България и произтичащите ни задължения за извършване на мониторинг и оценка на 
въздействието от дейностите по управление на ТП „ДГС Разлог“ върху социалната и природната 
среда. 

Мониторингът в Горите с висока консервационна стойност
на периодични наблюдения и анализ на състоянието на горите и местообитанията, чрез 
теренни наблюдения и разработване
биологичното разнообразие и 
мониторинг на биологичното разнообразие е система, проследяваща и обобщаваща промените 
в биологичното разнообразие в горите управлявани от ТП 
Това се осъществява чрез систематизирани дългосрочни наблюдения на ел
биологичното разнообразие, съпроводени със събиране, обработка, съхранение на данни, 
оценка на събраната в хода на мониторинга информация и анализ на въздействията върху 
биологичното разнообразие, преценка на неговото състояние и набелязване на
се предприемат за предотвратяване на загубата му. Провеждането на мониторинг е основен 
инструмент в помощ при взимане на управленски решения, имащи отношение към опазването 
на биологичното разнообразие.  

Голяма част от горските територии, 
различните категории ВКС. Това прави гората в съответната горска единица особено значима 
за поддържане и повишаване на всички идентифицирани консервационни стойности. За всички 
категории се прилага годишен мони
съпровождащ анализ за вид гора, проследяващ промените в биологичното разнообразие, 
осъществяващо се чрез събиране, обработка и съхранение на данните. 

I. Информация. 
През 2021 г. на територията на 

наблюдения и анализ на състоянието на горите и местообитани
Във връзка с мониторинга на 

обобщени по следния начин:  
1. Служителите на стопанството са запозна

наблюдение и събиране на данни чрез обучения и 
наблюдения. Събрани са данни чрез  попълнени, обработени и анализирани формуляри, в 
които са посочени подотдели, в които е наблюдаван или 
състоянието на консервационните стойности. 

2. При подготовката на досиетата за насажденията 
година, маркиращите лесовъди се запознават предварително от 
https://gori.uzdp.bg/ с информация за съществуващите ВКС 
попълват първата страница (съдържаща данни от извършената камерална проверка
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ 
ЕКОЛОГИЧНИ И СОЦИАЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ. ДЕФИНИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ ПРИ МАРКИРАНЕ И 
ДЪРВОДОБИВ.  

3. След маркирането и извършената проверка на терен 
(съдържаща данни от извършената теренна проверка
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ И СОЦИАЛНИ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯ. ДЕФИНИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ ПРИ МАРКИРАНЕ И ДЪРВОДОБИВ.
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резултатите от проведения мониторинг 
ТП „ДГС Разлог“ през 2021 г. 

(Критерий 8.1) 

Настоящият анализ се изготвя в изпълнение на дадените разпореждания със Заповед № 
79/25.02.2019 г. на Директора на ТП  „ДГС Разлог“ и във връзка с изпълнението и 

спазването на Принцип 8, Критерии 8.2 от Националния стандарт за отговорно управление на
и произтичащите ни задължения за извършване на мониторинг и оценка на 

въздействието от дейностите по управление на ТП „ДГС Разлог“ върху социалната и природната 

Мониторингът в Горите с висока консервационна стойност (ГВКС)
на периодични наблюдения и анализ на състоянието на горите и местообитанията, чрез 
теренни наблюдения и разработване, и прилагане на Система за провеждане на мониторинг на 
биологичното разнообразие и ГВСК на територията  на ТП „ДГС Разлог“
мониторинг на биологичното разнообразие е система, проследяваща и обобщаваща промените 
в биологичното разнообразие в горите управлявани от ТП „ДГС Разлог“
Това се осъществява чрез систематизирани дългосрочни наблюдения на ел
биологичното разнообразие, съпроводени със събиране, обработка, съхранение на данни, 
оценка на събраната в хода на мониторинга информация и анализ на въздействията върху 
биологичното разнообразие, преценка на неговото състояние и набелязване на
се предприемат за предотвратяване на загубата му. Провеждането на мониторинг е основен 
инструмент в помощ при взимане на управленски решения, имащи отношение към опазването 

 
Голяма част от горските територии, стопанисвани от ТП „ДГС Разлог“

различните категории ВКС. Това прави гората в съответната горска единица особено значима 
за поддържане и повишаване на всички идентифицирани консервационни стойности. За всички 
категории се прилага годишен мониторинг, състоящ се от периодични теренни наблюдения и 
съпровождащ анализ за вид гора, проследяващ промените в биологичното разнообразие, 
осъществяващо се чрез събиране, обработка и съхранение на данните.  

През 2021 г. на територията на ТП „ДГС Разлог“ са извършени
наблюдения и анализ на състоянието на горите и местообитанията. 

Във връзка с мониторинга на ГВКС за 2021 година е събрана информация и данните са 

Служителите на стопанството са запознати с целта, методите и технологията на 
наблюдение и събиране на данни чрез обучения и указания. Извършвани са теренни 
наблюдения. Събрани са данни чрез  попълнени, обработени и анализирани формуляри, в 
които са посочени подотдели, в които е наблюдаван или се среща съответният вид и отразяват 
състоянието на консервационните стойности.  

При подготовката на досиетата за насажденията определени за маркиране
година, маркиращите лесовъди се запознават предварително от 

с информация за съществуващите ВКС за съответното насаждение и 
съдържаща данни от извършената камерална проверка

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ 
ЕКОЛОГИЧНИ И СОЦИАЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ. ДЕФИНИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ ПРИ МАРКИРАНЕ И 

и извършената проверка на терен се попълва
съдържаща данни от извършената теренна проверка) на ЛИСТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ И СОЦИАЛНИ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯ. ДЕФИНИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ ПРИ МАРКИРАНЕ И ДЪРВОДОБИВ.
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„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ДП БЛАГОЕВГРАД
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инж. Иван Гергов/ 

мониторинг  

Настоящият анализ се изготвя в изпълнение на дадените разпореждания със Заповед № 
79/25.02.2019 г. на Директора на ТП  „ДГС Разлог“ и във връзка с изпълнението и 

Националния стандарт за отговорно управление на 
и произтичащите ни задължения за извършване на мониторинг и оценка на 

въздействието от дейностите по управление на ТП „ДГС Разлог“ върху социалната и природната 

(ГВКС), включва извършване 
на периодични наблюдения и анализ на състоянието на горите и местообитанията, чрез 

и прилагане на Система за провеждане на мониторинг на 
ТП „ДГС Разлог“ . Системата за 

мониторинг на биологичното разнообразие е система, проследяваща и обобщаваща промените 
Разлог“ в дългосрочен план. 

Това се осъществява чрез систематизирани дългосрочни наблюдения на елементите на 
биологичното разнообразие, съпроводени със събиране, обработка, съхранение на данни, 
оценка на събраната в хода на мониторинга информация и анализ на въздействията върху 
биологичното разнообразие, преценка на неговото състояние и набелязване на мерки, които да 
се предприемат за предотвратяване на загубата му. Провеждането на мониторинг е основен 
инструмент в помощ при взимане на управленски решения, имащи отношение към опазването 

Разлог“ са включени в 
различните категории ВКС. Това прави гората в съответната горска единица особено значима 
за поддържане и повишаване на всички идентифицирани консервационни стойности. За всички 

торинг, състоящ се от периодични теренни наблюдения и 
съпровождащ анализ за вид гора, проследяващ промените в биологичното разнообразие, 

и периодични теренни 

година е събрана информация и данните са 

ти с целта, методите и технологията на 
. Извършвани са теренни 

наблюдения. Събрани са данни чрез  попълнени, обработени и анализирани формуляри, в 
се среща съответният вид и отразяват 

определени за маркиране на ЛФ 2022 
година, маркиращите лесовъди се запознават предварително от интерактивната карта 

за съответното насаждение и 
съдържаща данни от извършената камерална проверка) на ЛИСТА ЗА 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ 
ЕКОЛОГИЧНИ И СОЦИАЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ. ДЕФИНИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ ПРИ МАРКИРАНЕ И 

се попълва и втората страница 
ЛИСТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ И СОЦИАЛНИ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯ. ДЕФИНИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ ПРИ МАРКИРАНЕ И ДЪРВОДОБИВ. Данните за 

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ДП БЛАГОЕВГРАД 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАЗЛОГ” ГР.РАЗЛОГ 
 



действителното състояние на терена на ВКС констатирани при камералната проверка и 
допълнителна информация по наблюдения на маркиращия лесовъд, задължително се вписват в 
графата „Особени положения” при  изготвянето на карнет-описа и технологичния план.  

4. Мониторингът е извършен съгласно одобрени от Директора на ТП „ДГС Разлог План за 
извършване на мониторинг на ВКС 1.1, ВКС 4 и ВКС 6, План за извършване на мониторинг на 
ВКС 3 и ПЛАН-ПРОГРАМА за извършване на мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 
1.2 и 1.3 – животни на територията на ТП „ДГС Разлог“ за периода 2021 – 2025 година на база 
информацията, която е заложена в доклада за ГВКС и реалното състояние на терен като са 
попълнени съответните формуляри.  

II.  Система за мониторинг. 
1. Финансов план на стопанството; 
ТП „ДГС Разлог“ администрира приходите самостоятелно, като превежда в ЦУ на ЮЗДП- 

Благоевград 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". 

От предвиденото ползване на дървесина по финансов план за 2021 г. от 27 464 мз 
лежаща маса е отчетено дървесина с обем – 29 823 мз, като са реализирани приходи в размер 
на 2 467 413 лв..  

От предвидения по финансов план за маркиране лесосечен фонд за 2022 г. от 35 000 мз 
стояща маса реално е маркирана на терен дървесина с обем – 35 413 мз.  

Извършени са текущи ремонти по поддръжка проходимостта на горските пътища със 
собствена техника. 

През годината не е осъществена паша на домашни животни в горските територии. 
Осъществено е незначително ползване на недървесни горски продукти, включващо добив на 
иглолистна зеленина, гъби и елхи. 

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. 
1.3. План/програма за обучение и квалификация на персонала;  
В програмата за 2021 г. са включени теми за обучение свързани с – горската 

сертификация, безопасност и здраве при работа, охрана и контрол на горските територии, 
съвещание по маркиране на ЛФ, обучения по ЗБУТ. Повечето обучения са организирани и 
проведени от служители на ТП „ДГС Разлог“ с участието на външни експерти и не са издавани 
документи/удостоверения. 

През изминалата година служителите в стопанството са участвали в различни обучения 
организирани от ЮЗДП. 

1.4. Здравословни и безопасни условия на труд, вкл. на работниците на 
подизпълнителите  

През изминалата година с цел ограничаване на риска от трудови злополуки, аварии и 
екологични нарушения при осъществяване на плануваните горскостопански дейности, както и 
подобряване условията на труд на служителите в ТП са:  

- попълнени и подписани в съответните срокове инструктажните книги и проверовъчните 
листи за работещите, в т.ч. и на външните изпълнители; 

- направени обучения и инструктажи за здравословни и безопасни условия на труд на 
персонала в стопанството и работниците на изпълнителите; 

- няма регистрирани трудови злополуки; 
- трудоустроените лица са - 2 (броя); 
- няма извършени проверки за спазване на изискванията за здравословни и безопасни 

условия на труд от работниците на подизпълнителите и резултати от проверките; 
- Изготвена е оценка на риска на работното място; 
- има договора за трудова медицина и прегледи на служителите на ТП; 
1.5. Ангажиране на заинтересованите страни;  
През изминалата година:  
- е осъществена кореспонденция със заинтересованите страни, съгласно изготвения 

„Списък на заинтересованите страни“ във връзка с поводи, свързани с дейностите на 
стопанството (вкл. обсъждане и мониторинг на ГВКС, известия за горски територии 
неразрешени за паша и за обектите по местности, в които ще се извършват горскостопански 
мероприятия на територията на стопанството). 

- 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. 

Кореспонденцията със заитересованите страни се води чрез писма и по електронен път.  



1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите; 
Във връзка с охраната на горските територии, стопанството е разделено на 13 

охранителни участъка. Служителите отговарящи за опазването на горските територии са трима 
старши лесничеи и тринадесет горски стражари. 

През изминалата 2021 година:  
 - са постъпили само сигнали за незаконни/нерегламентирани дейности в ТП, като са 
предприети съответните действия за проверка. 

-  извършени са 733 броя проверки и са издадени 102 броя констативни протоколи и 45 
броя актове, като основните нарушения са незаконна сеч на дървесина (171,45 м3, в т.ч. 
задържана –17,63 м3 обла и 55,80 пр.м3 дърва за огрев), превоз на дървесина без превозни 
документи. 

-  във връзка с установените нарушения е потърсено и получено съдействие от РДГ/ИАГ, 
полицията и прокуратурата. 

Регистрираните нарушения са извършени от физически лица. 
Съгласно утвърдения риск-регистър на ТП „ДГС Разлог“ към м. декември 2021 г. степента 

на риска за извършване на незаконна сеч е с коефициент 16. През 2022 г. ще продължават да 
се предприемат действия за снижаване на рисковия коефициент до 9. 

1.7. Изпълнение на горскостопанския план; 
През изминалата година са изпълнени следните дейности: 
- добити са 28 931 м3 лежаща маса от възобновителни, отгледни и други сечи при 

планирани 26 173 м3. 
- почистване на площи за залесяване 10 дка при планирани 10 дка 
- почвоподготовка на площ от 32 дка при планирани 32 дка 
- залесяване на площ от 32 дка при планирани 32 дка 
- ограждане на култура 1000 л.м. при планирани 1000 л.м. 
- попълване на култури на площ от 3 дка при планирани 3 дка 
- отглеждане на култури на площ от 41 дка при планирани 82 дка. С писмо наш изх.№ 

ЦУ-00-697/14.10.2021 г. сме ви уведомили ръководството на ЮЗДП, че отпада необходимостта 
от провеждане на дейността „второ отглеждане на горските култури“. 

- поддръжка на минерализовани ивици на площ от 5200 л.м. при планирани 5200 л.м. 
- поддръжка на лесокултурни прегради – 2400 л.м. 
- подпомагане на естественото възобновяване на площ от 2 дка 
1.8. Промени в границите,собствеността, функционалността и предназначението 

на горските територии в рамките на стопанството; 
През изминалата година няма направени промени на границите на горските територии.  
1.9. Здравословно състояние на гората; 
През изминалата година са попълнени сигнални листа, като са идентифицирани 

следните вредители и повреди от: 
 корояди  
 възникнали природни нарушения (ветровал/ветролом, снеголом/снеговал)  

Проведени са основно санитарни и принудителни сечи с интензивност 100% с обща 
площ 0,8 ха, както санитарни и принудителни сечи по цялата площ за подобряване на 
здравословното състояние на гората въз основа на постъпилите предписания от РДГ.  

За всички установени повреди от биотичен и абиотичен характер са подадени 
своевременно сигнални листове, като непрекъснато се следи за състоянието на насажденията.  

През 2021 г. на територията на стопанството има регистрирани три горски пожара. 
 1.10. Ползване/добиви и горскостопански дейности; 
През 2021 година добивът и реализацията на дървесината са извършени след проведени 

процедури и определени изпълнители по реда и при спазване изискванията на НУРВИДГТ. 
Изпълнението на дейностите е осъществено при спазването на действащата нормативна 
уредба. За добив на дървесина са сключени договори с фирми, които бяха запознати с 
изискванията на горския стандарт. 

През 2021 г. са проведени сечи, от които е добита 28 931 м3 лежаща маса – дървесина 
от различни категории и сортименти ЕСД, ССД, ДСД и дърва за огрев. Разпределението на 
площта по видове изведени сечи: възобновителни – 66,9 ха, отгледни – 246,5 ха, санитарна 
100% - 0,5 ха, принудителна 100% - 0,3 ха, технически – 0,12 ха, санитарна и принудителна 
сеч по цялата площ  - 769,8 ха. 

Реализирана е 29 823 мз дървесина, в т.ч.: 
- стояща на корен от местното население (физически лицца) – 3 922 м3 
- прогнозни количества (чрез възлагане на ЮЛ) – 19 472  м3 
- по ценоразпис на добита дървесина (ЮЛ, ЕТ, физически лица) – 5 652 м3 
- дървесина по чл. 193 от ЗГ (служители, пенсионери) – 727 м3 
- за задоволяване потребностите на ТП „ДГС Разлог“ (собствени нужди) – 50 м3 

          Осъществено е незначително ползване на недървесни горски продукти, включващо 
добив на иглолистна зеленина – 56 пр.м3, елхи – 63 бр.. 



Извършени са текущи ремонти по поддръжка проходимостта на горските пътища със 
собствена техника, като за опазването им на фирмите извършващи горскостопански дейности 
са издавани разрешителни за достъп за превозните срества. 

През изминалата 2021 г. стопанството не е закупувало и не е използвало торове и 
пестициди. 

1.11. Гори с висока консервационна стойност;  
Мониторинг на ВКС 1 

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.  

 
ВКС 1.1. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

В границите на ТП „ДГС Разлог“ попада една природна забележителност и една защитена 
местност.  

1. Природна забележителност КЬОШКАТА   (Код в регистъра: 279) – не попада в ДГТ. 
2. Защитена местност КРУШЕ   (Код в регистъра: 80) - 81,2ха, в т.ч. ДГТ - 0,9 ха. 
 

I. В държавните горски територии на ТП „ДГС Разлог“ има идентифицирани следните 
Защитени зони (ЗЗ): 

1. ЗЗ за опазване на местообитанията: 
-  Защитена зона Ниска Рила   (Код в регистъра: BG0000636) 
2.  ЗЗ за опазване на птиците: 
1. Защитена зона Рила буфер   (Код в регистъра: BG0002129) 
Попълнени са Формуляри за мониторинг на ВКС 1.1, в които е направена оценка на 

състоянието на гората (отразено е дали има отрицателно въздействие от горскостопанските 
дейности върху горските екосистеми, нарушаване на миграционни пътища на дивите животни, 
повишаване на риска от пожари, влошаване на благоприятното природозащитно състояние и 
др.). Като цяло състоянието на горските територии, в които е извършен мониторинг е добро.  

 
ВКС 1.2 ЗАСТРАШЕНИ, ИЗЧЕЗВАЩИ И ЕНДЕМИЧНИ ВИДОВЕ 

I. Растителни видове разпространени на територията на ТП „ДГС Разлог“, включени в 
Приложение 1 към Националното ръководство:        

1. Местенски дъб, Quercus mestensis Bondev & Gancev 
Има попълнен Формуляр за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2 – 

растения /застрашени, изчезващи и ендемични видове/, в който е отразено, че при извършен 
обход и проверка в посочените поотдели вида не е намерен.  

 
II. Растителни видове с потенциално разпространение на територията на ТП „ДГС 

Разлог“, включени в Приложение 1 към Националното ръководство: 
1. Преходна мурава, Pyrola media Sw.  
Има попълнени Формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2 – 

растения /застрашени, изчезващи и ендемични видове/, в които е отразено, че при извършен 
обход и проверка в посочени подотдели вида не е намерен. 

2. Обикновена кандилка, Aquilegia nigricans Baumg 
Има попълнени Формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2 – 

растения /застрашени, изчезващи и ендемични видове/, в които е отразено, че при извършен 
обход и проверка в посочени подотдели вида не е намерен. 

 
III. Други растителни видове с природозащитно значение, с разпространение в горските 

територии в ТП „ДГС Разлог“:     
1. Родопско крайснежно звънче, Soldanella rhodopea F.K.Mey 
За посоченият вид има попълнени Формуляри за мониторинг на биологичното 

разнообразие и ВКС 1.2 – растения /застрашени, изчезващи и ендемични видове/, в които е 
отразено, че при извършен обход и проверка в посочени поотдели вида не е намерен.  

 
IV. Животински видове включени в Приложение 1 към Националното ръководство, 

установени на територията на ТП „ДГС Разлог“.  
Има попълнени Формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2 и 

1.3 – животни, както следва: 
 1 брой формуляр за Видра Lustra lutra 
 3 брой формуляр за Кафява мечка Ursus arctos  
 5 брой формуляр за Глухар Tetrao urogallus  
 3 брой формуляр за Скален орел Aquila chrysaetos  



 2 брой формуляр за Малък креслив орел Aquila pomarina  
 2 броя формуляри за Орел змияр Circaetus gallicus –  
 7 броя формуляри за Пернатонога кукумявка Aegolius  funereus  
 2 броя формуляри за Врабчова кукумявка Glaucidium passerinum 
 4 броя формуляри за Южен белогръб кълвач Dendrocopos leucotos lilfordi  
 2 брой формуляр за Трипръст кълвач Picoides tridactylus  
 14 броя формуляри за Черен кълвач Dryocopus martius  
 4 броя формуляри за Сив кълвач Picus canus  
 2 брой формуляр за Голям ястреб Accipiter gentilis  
 2 брой формуляр за Малък ястреб Accipiter nisus  
 2 брой формуляр за Осояд Pernis apivorus  
 5 броя формуляри за Лещарка Tetrastes bonasia 
 3 брой формуляр за Еленов рогач Lucanus cervus  
 3 брой формуляр за Трионест сечко Prionus coriarius и Prionus besicanus  
 3 брой формуляр за Алпийска розалия Rosalia alpina  
 3 брой формуляр за Голям буков сечко Morimus asper funereus  
 3 брой формуляр за Четириточкова меча пеперуда Euplagia quadripunctaria  
 3 брой формуляр за Жълтокоремна бумка Bombina variegata  
 3 брой формуляр за Обикновена блатна костенурка Emys orbicularis  
 3 брой формуляр за Южен гребенест тритон Triturus ivanbureschi  

В попълнените формуляри е отразено дали даден вид е видян, както и наличието на 
следи от жизнена дейност. Описано е и къде има наличие на сватбовище/токовище/обиталище/ 
място за размножаване на глухари и сърни.  

С оглед на обстоятелството, че настоящият доклад е публичен точното местонахождение 
на установените растителни и животински видове не се посочват. 

 
Мониторинг на ВКС 3 

За извършения мониторинг има попълнени Формуляри за мониторинг на редки, 
застрашени и изчезващи горски екосистеми на територията на ТП „ДГС Разлог“, както следва: 

 2 броя формуляри за G1.1216 Balkan Range grey alder galleries / Планински 
галерии от бяла елша (Alnus incana)  

 6 броя формуляри за G1.2116 Dacio-Moesian ash-alder woods / Крайречни 
гори от елши (Alnus spp.) и планински ясен (Fraxinus excelsior)  

 32 броя формуляри за G1.6922/G1.6923 Southeastern Moesian neutrophile 
beech forests / Неутрофилни букови гори  

 9 броя формуляри за G1.69  Thermophilous Moesian beech forests / Мизийски 
букови гори  

 1 брой формуляр за G1.9135 Illyro-Moesian montane birch woods – гори от 
бяла бреза  

 4 броя формуляри за G3.1E1 South-eastern Moesian (Picea abies) forests – 
монодоминантни и с преобладание на смърч гори в Родопите  

 7 броя формуляри за G3.16 Moesian (Abies alba) forests – гори от обикновена 
ела  

 11 броя формуляри за G3.561 (1) Helleno Balkanic Pallas pine forests – гори от 
черен бор 

 1 брой формуляр за G3.4C Southeastern European (Pinus sylvestris) forests 
(on limestone) – гори от бял бор (на варовик) 

 8 брой формуляр за G4.6 Mixed (abies) – (picea) – (fagus) woodland – 
смесени широколистни-иглолистни гори със задължително участие на об. бук 
и/или об. ела и/или об. смърч  

 12 броя формуляри за гори във фаза на старост  
Във формулярите е описано състоянието на горите – направена е оценка на 

здравословното състояние на съответното насаждение/я, като там където има е отразено 
наличието на съхнене/обезлистване, повреди от абиотични и/или биотични фактори, наличие 
на единични и/или групи изсъхнали дървета, размери и количества мъртва дървесина и други. 
Като цяло състоянието на насажденията, в които е извършен мониторинг е добро. 

 
Мониторинг на ВКС 4 
ВКС 4.1 ГОРИ – ЕДИНСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ПИТЕЙНА ВОДА 

Извършен е мониторинг на подотделите, които са посочени в Доклада за ГВКС, че са 
определени като Вододайни зони на територията на ТП „ДГС Разлог“, както следва: 



 „Пенджаковото“ с. Бачево  
 „Керанов кладенец“ с. Бачево  
 „Студената вода“ с. Бачево  
 „Перивол“ с. Бачево - подотдели  
  „СК-1“ с. Бачево – подотдели  
 „Лажова падина“ с. Годлево  
 „Реката“ гр. Разлог - подотдели  
 „Калугерица“ гр. Разлог – подотдели  
 „Извора“ гр. Разлог – подотдели  

Попълнени са Формуляри за мониторинг на ВКС 4.1, в които е направена оценка на 
състояние на вододайната зона (отразено е дали са извършвани горскостопански дейности, 
дали има незаконни сечи, съхнене, природни нарушения, нападение от насекоми). Като цяло 
състоянието на вододайните зони, в които е извършен мониторинг е добро.  

 

ВКС 4.2. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ВОДНИЯ ОТТОК ВЪВ ВОДОСБОРИТЕ 
Извършен е мониторинг на подотдели, които са посочени в Доклада за ГВКС, че са 

определени като: 
- Крайречни естествени гори от Q. pedunculiflora, Q. robur, Fr. оxycarpa, Ulmus minor, U. 

laevis, Salix alba, Alnus glutinosa, Popolus alba, P. nigra, Platanus orientalis, попадащи в 
заливаемата тераса на речното течение   

- Гори в 100 метровата ивица на река Места  
- Горски територии представляващи горна граница на гората (ГГГ) или попадащи в 200-

метровата ивица под ГГГ   
Попълнени са Формуляри за мониторинг на ВКС 4.2, в които е направена оценка на 

състояние на гората (отразено е дали има наличие и интензивност на ерозионните процеси, 
промени в структурата и състава на насажденията, количество и структура на мъртвата 
дървесина, ерозионни процеси). Като цяло състоянието на горските територии, в които е 
извършен мониторинг е добро. 

  
ВКС 4.3 ГОРИ С РЕШАВАЩО ПРОТИВОЕРОЗИОННО ЗНАЧЕНИЕ 

Извършен е мониторинг на подотдели, които са посочени в Доклада за ГВКС, че са 
определени като: 

- Горски територии с наклон над 30о (или по-малък, при разположение под обработваеми 
земи, поляни, голини, редини, които са с наклон над 10о и дължина по-голяма от 200 м) с площ 
над 1 хa и пълнота над 0,6 

Попълнени са Формуляри за мониторинг на ВКС 4.3, в които е направена оценка на 
състоянието им (отразено е реалното състояние на подотделите - има или няма ерозионни 
процеси, какви са причините, какви мерки могат да бъдат предприети). Като цяло състоянието 
на горските територии, в които е извършен мониторинг е добро.  

 
ВКС 4.4. ГОРИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БАРИЕРА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАРИ 

Извършен е мониторинг на подотдели, които са посочени в Доклада за ГВКС, че са 
определени като: 

- ГОРИ, КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БАРИЕРА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОЖАРИ 
Попълнени са Формуляри за мониторинг на ВКС 4.4, в които е направена оценка на 

състоянието им (отразено е реалното състояние на подотделите - запазен ли е и поддържа ли 
се широколистния състав на гората, при стопанисването им дали е допуснато понижаване на 
пълнотата под 0.7 върху цялата площ, честота и площно разпространение на запалванията и 
пожарите). Като цяло състоянието на горските територии, в които е извършен мониторинг е 
добро.  

 
ВКС 4.5. ГОРИ С РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ (ЗЕМЕДЕЛИЕ, РИБНИ 
ЗАПАСИ) И ЗА ЗАЩИТАТА НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЕКТИ 

Извършен е мониторинг на подотдели, които са посочени в Доклада за ГВКС, че са 
определени като: 

- Защитна ивица край ж.п. линия Септември  
Попълнени са 5 броя Формуляри за мониторинг на ВКС 4.5, в които е направена оценка 

на състоянието им (отразено е реалното състояние на подотделите - запазени ли са функциите 
на гората като защитен фактор). Като цяло състоянието на горските територии, в които е 
извършен мониторинг е добро. 

 
  



Мониторинг на ВКС 6 
ВКС 6. КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ. МЕСТА, РЕСУРСИ, МЕСТООБИТАНИЯ И ЛАНДШАФТИ ОТ ГЛОБАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО 
КУЛТУРНО, АРХЕОЛОГИЧНО ИЛИ ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ, И/ИЛИ ОТ КРИТИЧНО (НЕЗАМЕНИМО) ЗНАЧЕНИЕ ЗА 
ТРАДИЦИОННАТА КУЛТУРА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ И КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНИ С ТЯХНО 
УЧАСТИЕ, ВКЛ. КУЛТУРНО, ЕКОЛОГИЧНО, ИКОНОМИЧЕСКО ИЛИ РЕЛИГИОЗНО/ДУХОВНО ЗНАЧЕНИЕ. 
 

Извършен е мониторинг на подотделите, които са посочени в Доклада за ГВКС като 
горски територии, отговарящи на изискванията на т.2, т.3, т.4 и т.5 в определението по ВКС 6 
към националното ръководство за определяне на ГВКС,  както следва: 

- т.2. 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. Георги” в м. „Гергева скала” с. Бачево  
 параклис „Св. Богородица“ с. Годлево  
 местност „Св. Троица” с. Горно Драглище  
 параклис „Св. Богородица” /с. Добърско  
 местност „Петрово въже” /”Белата скала”/  с. Добърско  
 местност „Копана църква” с. Добърско - подотдел  
 местност „Св. Илия” с. Добърско – подотдел  
 паметник и параклис на „Кулата” /”Чучката”/ в м. „Предел” гр. Разлог  
 местност „Св. Илия” /”Катарино” гр. Разлог – подотдел  
 параклис „Св. Катерина” в м.„Катарино” гр. Разлог  

 - т.3. Горски територии в 100м 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 

 местност „Св. Илия” с. Баня  
 местност „Пресвета” с. Бачево  

 - т.4. Горски територии в границите на обекти на недвижимото културно наследство 
(паметниците на културата) или в техните охранителни зони 

 археологически обект „Пещ за строителна керамика” с. Добърско 
Попълнени са Формуляри за мониторинг на ВКС 6., в които е направена оценка на 

състоянието на обекта (отразено е дали има промяна на ландшафта, облика на обекта, наличие 
на опасни и паднали дървета, незаконни сечи в тези гори, наличие на отпадъци и други 
необичайни състояния). Направени са и актуални снимки, от които е видно, дали няма/има 
разлика в облика на обекта.  Като цяло състоянието обектите, в които е извършен мониторинг 
е добро.  

1.12. Представителни образци от естествени горски екосистеми; 
Общата площ на представителните образци на естествените екосистеми на територията 

на ТП „ДГС Разлог“ е 12 588,8 ха, като от тях 713,5 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 2021 г. е 
извършена оценка на въздействието им върху ключови елементи на околната среда, съседни 
имоти и инфраструктура на територията на стопанството и са направени следните по-общи 
констатации: 

 Значителни повреди по подраста в насажденията не са установени 
 По оставащия дървостой не са констатирани повреди над допустимите (над 2% 

по брой от оставащите на корен дървета) 
 В насажденията с изведени сечи има налична мъртва дървесина (лежаща 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 
 Ограничени са до минимум случаите, при които се създават условия за 

активиране на почвена ерозия върху тракторните и коларските пътища, като на 
места с опасности за развитие на ерозионни процеси пътищата са 
рехабилитирани 



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 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 5 501 м3 дървесина от 
местни фирми. 
 С цел снабдяване с дърва на местното население са изготвени списъци за 7 бр. населени 
места, като са предоставени общо 3 922 м3 строителна дървесина и 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. Оценка на продуктивността и ефективността на стопанството; 
Основни предизвикателства за подобряване ефективността и продуктивността на 

горското стопанство при спазване на принципите на горска сертификация са насочени към 
балансирано и отговорно отношение в различни направления - екологични, икономически и 
социални, които са свързани с голям брой заинтересовани страни. За подобряване 
ефективността и продуктивността е необходимо популяризиране на ползите от прилагане на 
изискванията на горската сертификация при стопанисването и управлението на горите от ТП 
„ДГС Разлог", насочено към всички заинтересовани страни. 

От анализа на извършения мониторинг, ТП „ДГС Разлог" приключва 2021 година с 
положителен финансов резултат и добра оценка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата: 25.01.2022 г.     Изготвил: ……...../п*/............... 
             /подпис/ 
       инж. Костадин Лечов – 

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


