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ДОКЛАД
за извършения годишен мониторинг за 2021 год на територията
управлявана от ТП „ДГС Сливница“

Настоящият доклад се изготвя във връзка с изпълнението и спазването на
Принцип 8 от Националния стандарт за отговорно управление на горите в България
(FSC-STD-BGR-01-2016 V-1), и произтичащите ни задължения за извършване на
мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление на ТП „ДГС
Сливница“ върху социалната и природната среда, както и на промените в състоянието
на околната и социалната среда.
Мониторингът за въздействие на дейностите по управление върху природната и
социалната среда е осъществен съгласно Приложение № 7 от Националния FSC®
стандарт на България за оценка на управлението на горите в България. Резултатите от
проведения мониторинг са систематизирни и се представят в съответствие с утвърдена
«Система за мониторинг на територията на ТП „ДГС Сливница“».
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".

Отчет за изпълнението на финансов план на ЮЗДП ДП, ТП Сливница към 31.12.2021 год.
№

ДЕЙНОСТИ

по финансов план за 2021 год.
приходи

отчет
разходи

627 162

общо
1 138 009

финансов
резултат

546 723

591 286

общо
1 089 762

2.

Дейности в горите

38 520

78 642

-40 122

31 212

67 028

-35 816

3.

Ловностопанска дейност и туризъм

0

0

0

0

0

0

4.

Странични дейности

1 680

10 000

-8 320

18 114

17 993

122

5.

Административни и стопански
дейнсти
Всичко (1+2+3+4+5)

2 200

560 171

-557 971

9 951

545 133

-535 182

20 749

1 197 287

II.

0

1 111 413
65 612

в т.ч. ЦУ

разходи

Ползване на дървесина

1 132 162

общо
462 600

приходи

1.

I.

в т.ч. ЦУ

финансов резултат

0
0

в т.ч. ЦУ

0

1 176 877
58 308

0

20 410
6 907

Фонд „Инвестиции в горите”

По финансов план за 2021 г. разчета на стопанството е 21 683 m3 дървесина, от която е добита дървесина с обем 27 509 м3.
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.
Няма постъпили жалби от страна на работещите.
1.2.

План / програма за обучение и квалификация на персонала:
През 2021 год. са проведени следните обучения:

Тема на
обучението

Дата

Участници

Обучител/ Източник

Обучение по
разпознаване на
консервационно
значими видове
птици

26.04.2021 г.

Христо Ботьов
Владимиров – Горски
стражар

ЮЗДП ДП Благоевград
съвместно с
WWF България

Образователен курс
на тема: Болестта
„Син език“ при
дивеча

07.07.2021 г.

инж. Биляна Евтимова
Благоева – Главен
лесничей

„СИ АЙ СИ ЦЕНТЪР ЗА
ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА
ДИВЕЧА“ CIC – WILDLIFE
HEALTH CENTER

Обучение на
служителите от
Група Север във
връзка с Национален
FSC стандарт на
България (FSC-STDBGR-01-2016 V-1).
Обсъждане на
несъответствия,
повдигнати при
първи годишни
одити.

04.08.2021 г.

инж. Венелин Тонев
Кръстев – Заместникдиректор

ЮЗДП ДП Благоевград
Инж. Севдалина Димитрова
– Началник отдел
„Защитени територии,
сертифициране“

Обучение по „Горска
педагогика –
основни принципи.
Методи и добри
практики за работа с

Документ
(сертификати,
удостоверения и др.
подобни)
Не.

Стефан Албенов
Зоранов – Старши
лесничей

инж. Биляна Евтимова
Благоева – Главен
лесничей

Сертификат №007/
07.07.2021 г.

Не.

инж. Венцислав Петков
Кръстев – Старши
лесничей

05.10.2021 г. –
08.10.2021 г.
/4 дни/

Емилиян Красимиров
Тасев – Старши
лесничей
инж. Биляна Евтимова
Благоева – Главен
лесничей

„Модерни технологии за
управление на дивата
природа“ ЕООД
Лектор: Томас Башни

Да – сертификат.

деца.“
Обучение във
връзка с внедряване
на нова деловодна
програма EVENTIS
R7

01.12.2021 г.

Анелия Кирчева
Цинцарова –
технически сътрудник

„Информационно
обслужване“ АД
Лектори: Офелия Русева и
Радостина Георгиева

Не.

1.3.

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

През изминалата година с цел подобряване условията на труд на служителите в
стопанството е:
 закупено облекло (униформено представително и униформено теренно,
според срока на износване) и оборудване (метална каса за документи);
 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;
 няма регистрирани трудови злополуки в стопанството през 2021 год.; трудоустроените лица няма;
 предоставени обезщетения при пенсиониране на 2-ма служители;
 През 2021 година са направени замервания, извършени от фирма „Хелт
Сейфти Къмпани" ЕООД 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;
1.4.

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:
Стопанството е разделено на 3 бр. горско стопански участъка (ГСУ) и 8 бр.
охранителни участъка (ОУ), като през изминалата 2021 год.:
 има постъпили сигнали и жалби по повод незаконна сеч и незаконен лов;
 през 2021 година служителите на стопанството са извършили общо 643
проверки на горски територии и проверки на превозни средства. През
годината са проверени 218 бр. ловци, като се извършват проверки по
време на провеждане на груповия лов на дива свиня. Следи се за
спазването на мерките за биосигурност за недопускането на
разпространението на болеста Африканска чума по свинете;



По Закона за горите има 4 бр. съставени АУАН от служители
настопанството, 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;
ТП „ДГС Сливница“ изпълнява ритмично и планово предвидените по ГСП
горскостопански дейности.
1.8. Промени в границите, собствеността, функционалността и
предназначението на горските територии в рамките на стопанството:
Няма обявени нови защитени територии.
1.9. Здравословно състояние на гората:
В информационната система на system.iag.bg, раздел „Лесопатологично
обследване”, през 2021 год. са регистрирани 106 бр. сигнални листа за горски
територии. За ГТ държавна собственост, както следва: корояди – 3 броя, повреди от
абиотични фактори по иглолистните и широколистните (ледолом) – 83 бр.
През годината са картирани ледоломи в иглолистните и широколистни
насаждения, силно засегнати над 61% на площ 367 дка в държавни горски територии.
Предприети са основно принудителни сечи за подобряване на здравословното
състояние на гората въз основа на постъпилите предписания от РДГ София и ЛСЗ
София.
1.10. Ползване/добиви и горскостопански дейности:







През годината има издадено едно позволително за ползване на
недървесни горски продукти (листиков фураж);
През 2021 година на територията на стопанството са добити 27 509 куб.
м. лежаща маса. От общото количество 3050 куб. м са добити от
възобновителни сечи, 8358 куб. м. от отгледни, 1268 куб. м. от
селекционни сечи и 14833 куб. от принудителни сечи;
В резултат на проведени принудителни сечи с интензивност 100% на
територията на община Сливница има освободени площи в размер на
3,00 ха през 2021 год., в община Костинброд в размер на 7,00 ха и
община Божурище 3,00 ха.;
На територията на стопанството през 2021 г. са залесени 8,3 ха, като от
тях всичките са иглолистни култури. На територията на общ. Божурище
5,00 ха и 3,30 ха на територията на общ. Костинброд.

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 2020 -

2021 година са попълнение общо 22 броя формуляри за мониторинг на биологичното
разообразие :
























2 бр. формуляр за Нисък бадем (Amygdalus nana);
1 бр. Формулар за Шахматовидна ведрица (fritillariq mellagroites);
1 бр. формулар за Ниска теменуга (viola pumila);
1 бр. Формулар за Урумово лале (Tulipa urumoffii);
2 бр. Формулари за Черен щъркел (Ciconia nigra);
1 бр. формулари за Планински кеклик (Arectoris graeca);
1 бр. формулари за Осояд (Pernis apivorus);
1 бр. Формулар за Видра (Lutra lutra);
1 бр. Формулар за лалугер (Spermophilus citellus);
1 бр. формулар за малък ястреб (Accipiter nisus);
1 бр. формулар за гълъб хралупар (Columbus oenas);
2 бр. формулар за черен кълвач (Dryocopus martius);
2 бр. Формулар за за G1.1112 Eastern European poplar-willow forests / Крайречни
върбово-тополови гори;
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 IllyroMoesian 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).
2 бр. Формуляри за 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 на територията на тп „ДГС Сливница“;
2 бр. Гори с решаващо значение за състоянието на селскостопанските дейности
(земеделие, рибни запаси) и за защитата на инфраструктурните обекти на
територията на ТП „ДГС Сливница“;
3 бр. Гори, които представляват бариера за разпространението на пожари на
територията на тп „ДГС Сливница“;
2 бр. гори с решаващо противоерозионно значение на територията на ТП „ДГС
Сливница“;
1 бр. гори с решаващо значение за регулиране на водния отток във водосборите
на територията на ТП „ДГС Сливница“.
1.12. Представителни образци от естествени горски екосистеми:

На територията на стопанството са установени потенциални гори в последната
фаза на своето развитие/фаза на старост, които със своята специфична структура и
функционалност са местообитание на комплекс от видове от различни екологични и
биологични групи. Горите във фаза на старост се характеризират с наличие на стари
живи дървета, дървета с изсъхнали, деформирани или счупени върхове и клони,
дървета с хралупи, стоящи или паднали едроразмерни мъртви дървета, които са в
различни фази на разпадане. В голямата си част тези насаждения имат неравномерна
пространствена и възрастова структура. 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 2021
год. 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: 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 ползване
на дървесина на физически лица за лична употреба в размер на 3 271 m3. С цел
снабдяване с дърва на местното население са изготвени списъци по населени места. 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 2021 г. годината са
картирани ледоломи в следствие на обилни валежи от сняг в началото на годината в
иглолистните и широколистни насаждения. Предприети са следните мерки, извеждане
на принудителни сечи.

Изготвил: инж. Б. Благоева – зам.-директор

