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Анализ на резултатите от проведения мониторинг  

в ТП „ДЛС Искър“ през 2021 г. 

(Критерий 8.1) 

 

 

1. Финансов план на стопанството  

ТП „ДЛС Искър“ 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“. 

1.1. Ползване на дървесина 

Съгласно финансов план /ФП/ за 2021 г. в ТП „ДЛС Искър” е предвидено да се добият 

и реализират 12 446 мз, в т.ч. 1 227 м3 налична добита на склад дървесина към 01.01.2021 г.  

Към 31.12.2021 г. са реализирани 14 963 м3, което представлява 120 % от разчета по 

ФП за 2021 г. По начин на реализация, дървесината се разпределя както следва: 

- За продажба на стояща дървесина са предвидани да бъдат реализирани 9 141 

м3, като са изпълнени 10 994 м3, в. т.ч. реализирани от: 

 дългосрочни договори по чл. 116 от ЗГ 4 242 м3; 

 местни търговци 1 513 м3. 

- За продажба на добита дървесина са разчетени 2 967 м3, а са реализирани 3 672 

м3, от които повредена иглолистна дървесина 194 м3; 

- За ползване да дървесина по реда на чл. 193, ал. 3 и 4 от Закона за горите са 

разчетени 358 м3, като към 31.12.2021 г. са реализирани 297 м3. 

Разчетени са приходи от реализация на дървесина в размер на 553 364 лв., а към 

31.12.2021 г. са получени приходи от 632 808 лв. 

Във ФП за 2021 г. са предвидени разходи за добив на 2 098 м3 дървесина със 

собствени работници, добити са 2 764 м3. Във финансово изражение по разчет са 

предвидени 83 080 лв., разходвани са 118 929 лв. 

 

1.2. Дейности в горите 

Разходите за дейностите в горите, съгласно ФП на ТП „ДЛС Искър” са в размер на 18 

371 лв., в т.ч. Стопанисване – 15 321 лв., защита на горските територии – 3 050лв. 

Маркирани са 16 772 м3 стояща дървесина, като за дейността са разходвани 15 301 

лв. В отчета на разходите са включени работните заплати на маркировачи и разходи за 

материалите вложени за маркирането.  

В Раздел „Защита на горски територии” са отчетени 1 278 лв. за поддръжка на 4 000 

л.м. стари минерализовани ивици, която се извършва със собствени работници и техника на 

ловното стопанство. 

Във ФП за 2021 г. са заложени разходи от 250 лв. за защита от болести и вредители и 

други повреди,.за дооборудване на противопожарни депа - 300 лв, а в други разходи - 300 

лева, като през 2021 г.от тях са разходвани 30 лв. 

1.3. Ловностопанска дейност 

По предложения ФП за 2021 г., стопанството е разчело приходи от ловен и друг вид 

туризъм 134 500 лв., в т.ч.: приходи от организиран ловен туризъм /ОЛТ/ 130 000 лв., от 

услуги от алтернативен туризъм 500 лв., приходи от продажба на дивеч и риба за 

разселване 16 000 лв. 

- Очакваните приходи от ОЛТ са съответно от: отстрел на дивеч и хищници 40 000 лв., 

продажба на дивечово месо 60 000 лв., ловни услуги 30 000 лв. 

От планираните по ФП за 2021 г. приходи са постъпили 122 588 лв. 
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ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ИСКЪР”  

mailto:i_ranch@abv.bg


По плана за ползване на дивеч за 2021 г. е планирано ползване на 4 бр. дива свиня, 

7 бр. сърна, 89 бр. благороден елен, 201 бр. елен лопатар и 2 бр. муфлон и са отстреляни 

съответно: 19 бр. бл. елен, 156 бр. елен лопатар и 1 бр. муфлон, през 2021 г. няма 

отстреляни диви свине и сърни. 

Направените разходи за ловностопанскота дейност, както и за организирането на 

ловен и друг вид туризъм са както следава: 

- Разходи за поддръжка на ловни бази – 114 263 лв.;  

- Транспортни разходи – 5 675 лв.; 

- Други разходи – 31 715 лв.; 

- Комисионни по договори за ОЛТ – 1 867 лв.; 

- Оценка на ловни трофеи – 71 лв.; 

- Разходи за подхранване на дивеча – 87 387 лв; 

 

За създаване на фуражна база са изразходвани средства, както следва:  

- Дивечови ниви – 42 917 лв.; 

- Дивечови ливади – 14 634 лв.; 

- Строеж и поддръжка на биотехнически съоръжения – 23 436 лв.; 

- Зоопрофилактика – 240 лв. за медикаменти. 

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. 

Няма постъпили жалби от страна на работещите.  

 

3. План /програма/ за обучение и квалификация на персонала 

През 2021 година служителите в стопанството са участвали в обучения за които има 

издадени протоколи от проведени обучения – води се регистър на проведените обучения.  

 

4. Здравословни и безопасни условия на труд, вкл. на работниците на 

подизпълнителите 

-закупено облекло и оборудване на работещите в организацията – през 2021 г. е 

предоставено полагащо се униформено и теренно облекло; 

- 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; 

- предоставени обезщетения - няма; 

- трудоустроените лица са 5 на брой; 

- извършени са проверки за спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд от работниците на подизпълнителите с чек-листове; 

- оценка на риска на работното място - действаща; 

- трудова медицина и прегледи на служителите на ТП - през 2021 г. не са 

извършени профилактични медицински прегледи; 

- във връзка с епидемиологичната обстановка свързана с COVID-19 се спазват 

всички препоръки и инструкции на компетентните органи, за осигуряване на 

безопасни и здравословни условия на труд; 

- не са правени проверки от Инспекцията по труда. 

 

5. Ангажиране на заинтересованите страни 

1. осъществена е кореспонденция със следните заинтересовани страни:  

Министерство на земеделието, храните и горите, Изпълнителна агенция по горите 

/ИАГ/, Регионална дирекция по горите - гр.София, Министерство на околната среда 

и водите, Регионална инспекция по околната среда и водите - гр. София, 

Лесотехнически университет-гр. София, Съюз на лесовъдите в България, Коалиция 

„Да остане природа в България”, WWF Дунавско-Каратска програма, Национален 

парк „Рила”, Дирекция Национален парк „Пирин”, Ловно рибарско дружество Елин 

Пелин, Туристическо сдружение „Еледжик”-гр. Ихтиман, Сдружение „Гражданска 

алтернатива” - гр. Елин Пелин, Сдружение на ловците и риболовците „ЛРД Сокол” - 

гр. Ихтиман, Служба ПБЗН - гр. Ихтиман, Служба ПБЗН - гр. Елин Пелин, Служба 



ПБЗН - гр. Самоков, Общинска администрация СО–Район Панчарево, Общинска 

администрация Елин Пелин, Общинска администрация Ихтиман, Общинска 

администрация Самоков, Кметство с. Габра, Кметство с. Долни Пасарел, фирма 

„ЕКСПРЕС 79” ЕООД - гр. Ихтиман, фирма , фирма „Родопа Форест” ЕООД - гр. 

Самоков във връзка със следните по-важни поводи, свързани с дейностите на 

стопанството: 

- комуникация на стопанството с други заинтересовани страни;  

- въздействия на горскостопанските работи върху водите; 

- въздействия на горскостопанските работи върху биоразнообразието;  

- превенция и борба с пожарите; 

- превенция на бракониерството;  

- пътна инфраструктура;  

- обсъждане и мониторинг на ГВКС. 

2 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; 

3 осъществена е комуникация с участие на различни заинтересовани страни по 

повод следните по-важни въпроси:  

- планирано ползване на дървесина в ТП ДЛС Искър; 

- вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и 

ползване, правата на работниците и местните общности в ТП „ДЛС Искър” 

- Съгласуване на противопожарен план. 

4 допуснато е участие на заинтересовани страни в инициативи на стопанството; 

5 не са направени промени в планираните горскостопански практики в резултат от 

споразумения и предложения от заинтересованите страни. 

 

6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите 

През изминалата година:  

За ефективната охрана и опазване на горските територии, горския стражар и ловните 

надзиратели в ТП „ДЛС Искър” са извършили минимум една проверка седмично по метода на 

маршрутния обход или по предварително определен маршрут. За резултата от проверките са 

съставени констативни протоколи. През 2021 г. са съставени 127 констативни протокола. 

При три от проверките са констатирани нарушения по Закона за горите за сеч на 

немаркирани дървета и са съставени констативни протоколи на неизвестни извършители.  

Във връзка с установените нарушения е потърсено съдействие от РДГ - гр. София, 

полицията и прокуратурата. 

При проверките на обектите, в които се осъществява добив на дървесина, са 

констатирани 5 нарушения на нормативната уредба, за които са съставени АУАН на лицата 

извършили нарушеието по ЗГ. 

През 2021 г. не са постъпили сигнали и жалби за незаконни/нерегламентирани 

дейности в ТП „ДЛС Искър”. 

 

7. Изпълнение на горскостопанския план 

През изминалата година в изпълнение на дейностите от горскостопанския план са 

добити: 

- 13 737 м3 лежаща маса от възобновителни и отгледни сечи при размер на 

средногодишно ползване заложен в ГСП от 12 571 куб.м. лежаща маса. 

- залесявания на територията на стопанството не са извършвани; 

- няма извършено строителство на горски пътища; 

- няма добив на дървесина от санитарни сечи и принудителни сечи 

 

8. Промени в границите, собствеността, функционалността и 

предназначението на горските територии в рамките на стопанството 

През изминалата година не са направени промени, по отношение на: 

- промени в площта на ГСЕ; 

- преминали площи от държавна в частна, общинска собственост или друг вид 

собственост; 

-смяна на предназначението във връзка с изграждането на частни/държавни 

инвестиционни проекти; 

- промени във функционалното предназначение на горските територии; 

- заличени, ново обявени или променени защитени територии и защитени зони; 

- промени в заповедите/плановете за управление на защитени територии и зони. 

 



9. Здравословно състояние на гората 

През изминалата година: 

- няма подадени сигнални листове в информационната система на ИАГ /system.iag/; 

- от възникналите природни нарушения /ветровали, снеголоми, пожари и др./ на 

територията на ТП „ДЛС Искър“ са установени повреди от ветролом и ветровал на 

единични дървета в иглолистните култури; 

- няма установени негативни въздействия от антропогенни дейности; 

- не са извеждани санитарни и принудителни сечи. 

 

10. Ползване/добиви и горскостопански дейности 

През 2021 г. година:  

- са добити 13 737 м3 дървесна; 

- не се извършва добив на билки, гъби и плодове, поради факта, че по-голямата част 

на стопанството попада в ограда и достъпа за външни лица е ограничен; 

- сключване на договори за аренда на площи – няма; 

- договори по ЗЛОД - сключен договор за съвместна дейност; 

- ремонт и строеж на пътища и съоръжения свързани с горскостопанските дейности – 

няма предвидени и извършени такива;  

- залесявания и почвоподготовка - не са предвиждни; 

- използване на торове и пестициди на площ –няма предвиждани и вложени такива. 

 

11. Гори с висока консервационна стойност 

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. 

Няма настъпили промени в границите/състоянието на защитени зони и територии /ВКС 1.1/. 

Във връзка с мониторинга на биологичното разнообразие /ВКС 1.2-1.3/ за територията 

на стопанството през 2021 г. са попълнени общо 18 бр. формуляри, от които:  

• 11. бр. формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие - видовете от ВКС 

1.2 и 1.3 - редки, застрашени и ендемични животински видове,  

• 7 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: 

Благороден елен /Cervus elaphus/ - установено трайно присъствие на индивиди при 

155 бр. мониторинг. 

Черен кълвач /Dryocopus martius/ - установено прелитане на 2 индивида при 

мониторинг. 

Гълъб хралупар /Columba oenas/ - установено прелитане на 10 индивида при 

мониторинг. 

Видра /Lutra lutra/ - установен преминаване на 3 индивида при мониторинг. 

 

Жълтокоремна бумка /Bombina variegata/ - установено леговище на 7 индивида при 

мониторинг. 

Четириточкова меча пеперуда /Euplagia quadripunctaria/ - установено прелитане на 5 

индивида при мониторинг. 

Голям буков сечко /Morimus asper funereus/ - наблюдавани 2 индивида при 

мониторинг. 

Еленов рогач (Lucanus cervus/ - наблюдаван 1 индивид при мониторинг. 

 

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 във фаза на старост 

показва, че горите в обособените ГВКС са в добро здравословно състояние. При извършения 

мониторинг на насажденията попадащи в екосистемите G1.2116 /един бр. формуляр/, 

G1.6922 /три бр. формуляри/, G1.69. /три броя формуляри/ е установено, че 

възобновяването е слабо. 

Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 4 не са установени промени в състоянието 

на горите, предоставящи екосистемни услуги, по отношение на защита на техническата 

инфраструктура и минерализиваните ивици против пожари. Попълнени са формуляри, както 

следва: 

ВКС 4.2 – 32 бр; 



ВКС 4.3 – 6 бр.; 

ВКС 4.4 – 12 бр. 

 

Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 6 не са установени промени в състоянието 

на горите с културни ценности, по отношение на ландшафта, облка на местностите и 

спокойното протичане на традиционните събори, панаири или културни, исторически, 

религиозни мероприятия на местното население. Попълнени са три бр. формуляри. 

 

12. Представителни образци от естествени горски екосистеми 

Общата площ на представителните образци на естествените екосистеми на 

територията на ТП „ДЛС Искър” е 378,6 ха, като от тях 190,2. ха са ГФС.  

Няма настъпили промени в насажденията и безлесните площи, отделени като 

представителни образци.  

 

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. 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. 

 

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 ползване на 1 513 м3 дървесина от 

местни фирми. 

 Не е допуснато повреждане на обекти от културно-историческо, икономическо, 

екологично, религиозно или духовно значение за местните общности в резултат на 

дърводобивните дейности. 

 Няма направени дарения и безплатно предоставен залесителен материал. 

 

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 защитени 

територии и зони. 

 

 

 

Изготвил:………/п*/……………. 

инж. Добромир Денчев 

зам. директор на ТП „ДЛС Искър“ 

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

 


