
Анализ на резултатите от проведения мониторинг  

в ТП „ДГС Тетевен” през 2019 г. 
(Критерий 8.1) 

 
1.1. Финансов план на стопанството; 

ТП „ДГС Тетевен” администрира приходите самостоятелно, като превежда в 
централното управление на ЮЗДП ДП 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". 

 

№ ДЕЙНОСТИ 

ПЛАН 2018 г. ОТЧЕТ 2018 г. 

ПРИХОДИ РАЗХОДИ 

ФИН. 
РЕЗ-ТАТ 

ПРИХОДИ РАЗХОДИ 

ФИН. 
РЕЗУЛТАТ 

ОБЩО 
В Т.Ч. 

ЦУ 
ОБЩО 

В Т.Ч. 
ЦУ 

ОБЩО 
В Т.Ч. 

ЦУ 
ОБЩО 

В Т.Ч. 
ЦУ 

1. 
ПОЛЗВАНЕ НА 

ДЪРВЕСИНА, лв. 
475890 0 96979 0 378911 319652 0 63273 0 256379 

2. 
ДЕЙНОСТИ В 
ГОРИТЕ, лв. 

500 0 30517 0 -30017 0 0 25989 0 -25989 

3. 

ЛОВНО И 

РИБНОСТОПАНСКИ 
ДЕЙНОСТИ, лв. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. 
СТРАНИЧНИ 

ДЕЙНОСТИ, лв. 
2000 0 200 0 1800 1022 0 102 0 919 

5. 

АДМИНИСТРАТИВН

О-УПРАВЛЕНСКИ 
ДЕЙНОСТИ, лв. 

18660 0 364623 0 -345963 12304 0 346839 0 -334535 

І. 
ВСИЧКО, лв. 

(1+2+3+4+5): 
497050 0 492319 0 4731 332977 0 436203 0 -103226 

ІІ. 

ФОНД 

„ИНВЕСТИЦИИ В 
ГОРИТЕ”, лв. 

42279 0  28474 0  

ІІІ. 
ФОНД „РЕЗЕРВЕН” 

- стойност, лв. 
0    0    

 
От предвидения по финансов план лесосечния фонд за 2018 г. от 11160 мз 

лежаща маса реално е добита дървесина с обем 8591 мз. 
 

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 са сключени. 

Не са постъпили жалби от страна на работещите във връзка със социалните 
споразимения. 

 
1.3. План / програма за обучение и квалификация на персонала; 

През изминалата година служителите в стопанството са участвали в следните 

обучения: 
- Годишно данъчно и счетоводно приключване за 2017г. и изменения в 

данъчното и счетоводното законодателство 2018г.; 
- Изграждане на система за превенция на корупцията и измамите в 

организацията; 
- Методика за оценка на възобновителни процеси в увредени гори от болести, 

вредители и природни въздействия; 
- GDPR: Нови правила и стандарти за защита на личните данни в сила от 

25.05.2018г.; 



- Обучение на ТП на ЮЗДП ДП във връзка с въвеждане регламент 2016/679 на 
Европейския парламент; 

- Обучение на всички отговорници за защита на личните данни в ТП на ЮЗДП 

ДП; 
- Предварителен контрол за законосъобразност върху финансовата дейност; 

- Концепция за устойчиво стопанисване на горите от източен (келяв) габър на 
територията на ЮЗДП ДП; 

- Обучение по FSC сертификация. 
За обученията са налични протоколи. В резултат на част от обученията има 

издадени лицензи, сертификати и удостоверения. 
 

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 извършено и установено следното: 
-  закупено облекло и оборудване; 

- 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; 

- не са регистрирани трудови злополуки; 
- няма трудоустроени лица; 

- няма предоставени обезщетения; 

- извършени са 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; 

- подновен е договора за трудова медицина и прегледи на служителите на ТП; 
- не са извършвани проверки от Инспекцията по труда; 

 
1.5. Ангажиране на заинтересованите страни; 

През изминалата година:  

- е осъществена кореспонденция със следните заинтересовани страни Община 
Тетевен, Община Ябланица, Регионална дирекция по горите Ловеч, Областна 

администрация Ловеч, Регионална инспекция по околна среда и води Плевен, РС 
„ПБЗН” Тетевен, РС „ПБЗН” Ябланица, Институт за гората към БАН, Ловно-рибарско 

дружество Тетевен, Сдружение „ВВФ-Световен фонд за дивата природа, Дунавско-
Карпатска програма България”, Български туристически съюз, Съюз на лесовъдите в 

България, БУЛПРОФОР, Асоциация на земеделските производители в България, 
Районна прокуратура Тетевен, РУ на МВР Тетевен, РУ на МВР Ябланица във връзка 

със следните по-важни поводи, свързани с дейностите на стопанството: 

стопанисване и опазване на горските територии, сертифициране по FSC-стандарт, 
обсъждане и мониторинг на ГВКС, честване на 120-годишния юбилей от 

основаването 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; 

- осъществени са срещи и комисии с участие на различни заинтересовани 
страни по повод следните по-важни въпроси: стопанисване и опазване на горските 

територии; 

- направени са промени в планираните горскостопански практики в резултат 
от споразумения и предложения от заинтересованите страни. 

 
 



1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите; 
През изминалата година:  

 - са постъпили 149 броя сигнали и жалби за незаконни/нерегламентирани 

дейности в ТП, като са предприети следните действия: извършени са незабавни 
проверки и са предприети 

- извършени са 277 бр. проверки и са издадени 54 бр. констативни протоколи 
и 27 бр. актове, като по основните санкционирани нарушения са незаконна сеч на 

дървесина и превоз на дървесина без превозни документи. 
-  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: 

- 8591 м3 от възобновителни и отгледни сечи при планирани 11340 м3/год.; 
- залесявания на площ от 0.0 дка при планирани 9.9 дка/год.; 

- строителство на 0.0 км горски пътища при планирани 0.0 км/год.; 
- 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 изминалата 2018 година са направени следни промени: 

- площта на ГСЕ е увеличена с 13.5 ха 

- 45.5 ха са преминали от общинска в държавна собственост; 
- 32.0 ха от ДГТ са с променено предназначението във връзка с  изграждането 

на държавни инвестиционни проекти с национално значение; 
- не са правени промени по отношение на функционалното предназначение 

на горските територии; 
- не са правени промени в заповедите/плановете за управление на 

защитените територии и зони; 
- в началото на 2019г. (01.02.2019г.) със заповед № РД 49-335/23.11.2018г. 

на министъра на земеделието, храните и горите се закриват ТП „ДГС Рибарица” и ТП 

„ДГС Черни Вит”, като площта и дейността им се прехвърля към ТП „ДГС Тетевен”. По 
този начин площта на държавните горски територии, които ТП „ДГС Тетевен” 

стопанисва се увеличава с 7566.3 ха. 
 

1.9. Здравословно състояние на гората; 
През изминалата година са:  

- попълнени 5 броя сигнални листи; 
- не са идентифицирани по-основни болести и вредители; 

- възникналите природни нарушения (ветровали, снеголоми, пожари и др.) са 

с обща площ 2.6 ха; 
- установени са негативни въздействия от следните антропогенни дейности: 

опожаряване; 
- предприети са основно санитарни и принудителни сечи с обща площ 2.6 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 26612 м3 дървесина, както и следните недървесни 
продукти: 360 kg билки, 0.0 kg гъби и 0.0 kg плодове. 

- да се сключат договори по ЗЛОД за предоставяне на стопанисването и 
ползването на дивеча в държавните дивечовъдни участъци „Зеленика” и „Михалска” 

с обща площ около 3400 ха; 
- ремонт на 1 бр. мостово съоръжение разположено на горски път; 

 - залесявания и почвоподготовка на площ от 5.0 дка. 



 
1.11. Гори с висока консервационна стойност;  

Във връзка с мониторинга на ВКС 1.1 ежегодно се проверява в РИОСВ Плевен 

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 и състоянието на защитените 
зони и територии в границите на ТП „ДГС Тетевен” (ВКС 1.1) 

Във връзка с мониторинга на биологичното разнообразие (ВКС 1.2-1.3) за 
територията на стопанството през 2018 г. са попълнени общо 0 бр. формуляри, от 

тях:  
- 0 бр. формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие - видовете от 

ВКС 1.2 и 1.3 - редки, застрашени и ендемични животински видове,  
- 0 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) не са 

направени особени констатации. 
 

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, 

като не се наблюдават промени в здравословното състояние, динамика на 
структурата и състава, сукцесионни процеси, негативни тенденции. 

 
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 Тетевен” е 1708.8 ха, като от тях 886.5 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 през 2018г. 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 не са постъпили жалби и сигнали, свързани с правата 

и собствеността на местните общности и други заинтересовани страни. 
 При изпълнението на горскостопанските дейности 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 8591 м3 
дървесина и 3050 kg недървесни продукти от местни фирми. 

 С цел снабдяване с дърва на местното население са изготвени списъци за 4 
бр. населени места, като са предоставени общо 168.3 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. 

 Направени са дарения на коледни елхи на местни учреждения. Предоставен е 
безплатно залесителен материал на местни учреждения и НПО. 

 
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 2018 г. няма гори, които да са засегнати от големи природни нарушения.  

 
 

 
Дата: 18.04.2019г.     Изготвил: ………………………………… 

          /подпис/ 

  
          инж. Младен Миков, заместник директор 

            /име и фамилия, длъжност/ 


