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Анализ на резултатите от проведения мониторинг в
ТП „ДГС Сливница" през 2019 г.
(Критерий 8.1)

1.1.

Финансов план на стопанството;

ТП „ДГС Сливница" 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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По финансов план за 2019 г. разчета на стопанството е 20 961 m3 дървесина, от
която е добита дървесина с обем 19 850м3.
От планираните по финансов план за 2019 г. разходи от 71 608 лв. задейности в горите са
изразходвани 109 450 лв. От планираните по финансов план за 2019 г. приходи от 1 140
502 лв. от странични дейности са постъпили 19 059 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 2020-2021 г.
Допълнителни договорени условия за работещите извън индивидуалното трудово договаряне
не са сключени.

1.3. План / програма за обучение и квалификация на персонала;
През 2019 година са проведени следните обучения в ТП „ДГС Сливница":

Кои служители
Знания / Тема
на обучението
Семинар обучение
" Годишно
данъчно и
счетоводно
преключване-2018
г. Изменения в
данъчното и
счетоводното
законодателство 2019 г."
Практически
обучения по FSC
горска
сертификация

Време / срок на
обучението

Иванка Василева
- РСО- гл.
Счетоводител

"Актив Одит "
проф. Д-р Надя
Костова

инж. Стефан
Кисьов -Зам. директор

ЦУ ЮЗДП WWW
Дунавско
карпатска
програма
България

Да - Главен
лесничей и
старшите
лесничеи

ЮЗДП ДП
Благоевград

Директор Зам.директор, РСОгл.счетоводител,
Счетоводител,
оперативен
счетоводител,
касиер,
юристконсулт

Няма

ЮЗДП ДП
Благоевград

Главен
лесничей,
старши
лесничей,
лесничей, пом.
Лесничей,
горски стражар

няма

Експерти от
Адвокатско
дружество
"Коцев и Косев"

Служител
"Човешки
ресурси"

Няма

21.01.2019 г.
12.03.2019 г.

20.05.2019 г.

"Практичейско
обучение по
закона за мерките
срещу изпирането
на пари и
финансиране на
тероризма"

Споделено ли
е знанието и с
кой служител

Оценка за
ефективност
на обучение:;
удостоверения
и д;
Няма

Въвеждане на
нови Вътрешни
правила за
прилагане на
системата за
двоен подпис и
вътрешни правила
за осъществяване
на политики и
процедури за
предварителен
контрол за
законосъобразност
в ЮЗДП ДП
Благоевград

Съвещание по
стопанисване на
горите и
маркиране на
лесосечния фонд
за 2020 г.

Обучител /
Източник

11.06.2019 г.

05.07.2019 г.

Петя Михайлова
- служител
"Човешки
ресурси"
инж. Стефан
Кисьов -Зам
.директор, инж.
Милен Иванов ст. Лесничей,
инж. Диана
Влахова лесничей
инж. Стефан
Кисьов -Зам
.директор,
Албена Василева
-юристконсулт,
Иванка Василева
- РСОгл.счетоводител,
Захаринка
Любомирова счетоводител,
оперативен

Няма

Обучение за
вземане на проби
от дива свиня за
иследваен на
трихенелоза и
африканска чума"
" Семинар по
Закона за
обществените
поръчки"
"Тестови одит по
FSC горска
сертификация"
"Осъществяване
на управленческа
отговорност в
организациите от
публичния сектор"
Обсъждане на
Финансов план за
2020 г.,
планиране по
закона за
обществените
поръчки"
"Предварителен
одит по FSC
горска
сертификация"
"Обучение за
работа с модули
ТРЗ, ЧР,
Граждански
договори и
командировъчни
заповеди" в
Програмен
продукт IS Expert
"Семинар
обучение на тема
: Кодекс на труда
- права и
задължения на
синдикатите"

30.07.2019 г.

инж. Милен
Иванов-ст.
Лесничей,
Емилиян Тасев пом. Лесничей,
Ивайло Асенов
горски стражар,
Слави Павлов горски стражар,
Цанко Влечков
горски стражар

ЮЗДП ДП
Благоевград

Старши
лесничей

няма

24.09.-25.09.2019
г.

инж. Стефан
Кисьов -Зам. директор,
Албена Василева
юристконсулт

ЮЗДП ДП
Благоевград

РСОгл.счетоводител

Да- сертификат

23.10.2019 г.

инж. Милен
Иванов ст.лесничей

ЮЗДП ДП
Благоевград

не

14.11.2019 г.

инж. Пламен
Мишев Директор

ЮЗДП ДП
Благоевград

Не

14.11.2019 г.

Иванка Василева
- РСО- гл.
Счетоводител,
Албана
Василеваюристконсулт

ЮЗДП ДП
Благоевград

не

26.11.2019 г.

инж. Милен
Иванов - старши
лесничей

ЮЗДП ДП
Благоевград

не

26.11.2019 г.

Петя Михайлова
- служител
"Човешки
ресурси", Ирана
Миланова касиер, домакин

ЮЗДП ДП
Благоевград,
Контрол Юниън"

не

инж. Стефан
Кисьов - зам.директор

Национална
федерация
"Земеделие и
горско
стопанство" КТ
Подкрепа

11.12.-13.12.2019
г.

1.4. Здравословни
подизпълнителите;

и

безопасни

условия

на

труд,

вкл.

Служител
"Човешки
ресурси"

на

не

работниците

на

През изминалата година с цел подобряване условията на труд на служителите
ТП е :
- закупено облекло и оборудване - 16 бр. теренно облекло; - попълнени и подписани са
съответните срокове инструктажните книги и проверовъчните листи за работещите, в т.ч.
на външните подизпълнители; - направени са обучения и инструктажи за здравословни

в
в
и
и

безопасни условия на труд на персонала в стопанството и работниците на
подизпълнителите; - няма регистрирани трудови злополуки в стопанството през 2019 г.; трудоустроените лица няма; - предоставени обезщетения няма; - През 2019 година са
направени замервания, извършени от фирма „ДДД-1"ООД на работното място по следните
показатели: I. Контрол на параметри на работна среда: Осветеност II. Контрол на
електрически уредби и съоръжения: Съпротивление на защитни заземителни уредби
Осветеността на работните места в Административната сграда на ТП "ДГС Сливница'' за
няколко работни позиции не съответства на изискванията на Наредба №49 (обн.,ДВ, бр.7 от
1976 г.) Съпротивлението на заявената и описана защитна уредба съответства на
изискванията на Наредба 16-116/2008 г. и Наредба 3/2004 г. Въз основа на това са
съставени протоколи и са издадени съответните сертификати за контрол.
През изминалата година не са направени профилактични прегледи на служителите на ТП
„ДГС Сливница";
1.5. Ангажиране на заинтересованите страни; През изминалата година: - е осъществена
кореспонденция със следните заинтересовани страни - Полиция, РДГ, ЛЗС, ГСС, БАБХ,
Общински администрации, дърводобивни фирми, НПО, във връзка със следните по-важни
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 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.
В стопанството се води регистър на предложения, дадени от заинтересованите страни.
1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите; През изминалата година: - има
постъпили сигнали и жалби по повод незаконна сеч и незаконен лов. - През 2019 година
служителите на стопанството са извършили общо 266 проверки: проверки на горски
територии, проверки на превозни средства и на ловци. Съставени са констативни
протоколи за констатирани нарушения в горски фонд. По Закона за горите има 5 акта и е
задържана и предадена на отговорно пазенее незаконно добита дървесина. 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: - 19 826 м3 от възобновителни и
отгледни сечи при планирани 20 961 м3; - залесявания на площ от 40 дка при планирани 40
дка; - строителство на горски пътища няма.; - не е допуснато превишение при добива на
дървесина.
1.8. Промени в границите, собствеността, функционалността и предназначението
на горските територии в рамките на стопанството; През ревизионния период (по ГСП
2019 г.) са настъпили редица промени в собствеността върху горските територии.
Държавната собственост заема 69.0% от инвентаризираната площ, като за десет години
делът й е намалял.
Съсобственост са 0.06% (16.3 ha). Това са горите, възстановени първоначално по чл. 19
от ЗСПЗЗ, както и по-голямата част от ново инвентаризираните гори в земеделски земи. В
резултат на разпоредителни сделки и удовлетворени реституционни претенции горските
територии на частни физически, юридически лица и техни обединения нарастват от са
достигнали на 25.34 % (6 298.9 ha).

Разпределението на територията
приложената по долу таблица.

Вид собственост
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е

представено

Инвентаризация от 2019 г.
ha
Разпределение в %

Държавна собственост

17164, 9

69

Общинска собственост

960,2

4

Временно стопанисвани от
общините
Религиозна собственост

421,0

2

198,30

1

16,3
5 833,70

1
23

266,9
24 861,30

1
100

Съсобственост
Частна - физически лица
Частна - юридически лица
Общо

в

През 2019 година няма издадени заповеди на МЗХ
предназначението на горските територии на ТП „ДГС Сливница".

във

връзка

с

промяна

1.9. Здравословно състояние на гората; През изминалата година са:
- попълнени 52 броя сигнални листа, в т.ч- 41 броя за корояди, 4 бр. за борова
процесионка, 4 бр. -съхнене на бял и черен бор,изсъхване на иглиците – 1 брой, възникналите природни нарушения (ветровали, снеголоми, пожари и др.) са с обща площ
0.24 ха През 2019 г. увредените гори на територията на стопанството са от корояди- 15,9 ха
и от абиотични фактори -0,24 ха. - предприети са основно санитарни и принудителни сечи с
обща площ 17,2 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 19 452 м3 дървесна; - залесявания и почвоподготовка - 40
дка; - попълване-154 дка; - отглеждане -585 дка; - отгледни сечи без материален добив- 8
дка; - направа на минерализовани ивици – 1820л.м.; лесокултурни прегради – 2350 м.;
бариерни прегради – 410 м.
1.11. Гори с висока консервационна стойност; На територията на ТП ДГС "Сливница"
в ДГТ има обявени три защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, които
отговарят на т. 1 от ВКС 1.1. Двете защитени територии са от категорията "защитена местност", а
едната от категорията "природна забележителност".
Има обявени четири защитени зони, които отговарят на т. 4 от ВКС 1.1. и влизат в
границите на ТП ДГС "Сливница". 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 управеление 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.
Във връзка с мониторинга на биологичното разнообразие (ВКС 1.2-1.3) за територията на
стопанството през 2019 -2020 година са попълнение общо 20 броя формуляри за мониторинг на
биологичното разообразие :

- 1 бр. формуляр за Видра (Lutra lutra );
-1 бр. формуляр за Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni);

- 1бр. Формуляр за Скален орел (Aquila chrysaetos);

- 1 бр. Формуляр за Осояд (Pernis apivorus);
- 1 бр. формуляр за Орел змияр (Circaetus gallicus);
- 1 бр. формуляр за Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius);
- 1 бр. формуляр за Черен кълвач (Dryocopus martius);
- 2 бр. формуляри за Гълъб хралупар (Columba oenas);
- 2 бр. формуляри за Черен щъркел (Ciconia nigra L.);
- 1 бр. формуляр за G1.1112 Eastern European poplar-willow forests / Крайречни
върбово-тополови гори;
- 1 бр. формуляр за Букови гори с горска светлика (групировка Luzula sylvatica-Fagus
sylvatica);
- 1 бр. Формуляр G1.737 Eastern sub-Mediterranean white oak woods / Мизийски и
тракийски гори от космат дъб (Quercus pubescens);
- 1 бр. формуляр за G1.A4 Ravine and slope woodland / Смесени гори на сипеи, на
стръмни склонове и планински клисури;
- 1 бр. формуляр за G1.9135 Illyro-Moesian montane birch woods / Гори от бяла бреза
(Betula pendula);
- 1 бр. формуляр за Типични ацидофилни букови гори от асоциация Luzulo luzuloidisFagetum sylvaticae;
- 1 бр. формуляр за G1.9135 Illyro-Moesian montane birch woods / Гори от бяла бреза
(Betula pendula);
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 Сливница " е 1845,7 ха, като от тях 845,3 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 няма постъпили жалби, относно незаконно строителство в ДГФ.
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 използване на 3 845 m3 дървесина от
местни фирми и продажба по ценоразпис на физически лица за лична употреба 602 m3.
С цел снабдяване с дърва на местното население са изготвени списъци по населени
места, като са предоставени общо 989 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 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. увредените гори на територията на стопанството са общо 0.62 ха, от
корояди-0,34 ха и от абиотични фактори -0,28 ха.
Предприети са следните мерки: санитарни и принудителни сечи.

Дата: 28,02,2020 г.

Изготвил: ................
/инж. Стефан Кисьов/

