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Анализ на резултатите от проведения мониторинг
в ТП „ДГС Белица“ през 2019 г.
(Критерий 8.1)
1.1. Финансов план на стопанството;
ТП „ДГС Белица“ 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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От предвидения по финансов план лесосечния фонд за 2019 г. от 11757 мз
реално е добита дървесина с обем – 12313 мз.
От планираните по финансов план за 2019 г. разходи от 86654 лв. за
дейности в горите са изразходвани 79948 лв.
От планираното по финансов план за 2019 г. ползване на 118 бр. дива свиня,
бр. сърна, 10 бр. , са отстреляни съответно 12 бр. дива свиня
От планираните по финансов план за 2019 г. приходи от 830 лв. от странични
дейности са постъпили 621 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 2019-2020 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;
През изминалата година служителите в стопанството са участвали в следните
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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 :
- закупено облекло и оборудване – 12 бр.;
- 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 регистрираните трудови злополуки в стопанството през 2019г. ;
- 1 бр. трудоустроено лице - работещо .;
- предоставените обезщетения няма;
- изготвена е оценка на риска на работното място;
- Подновен е договора за трудова медицина и прегледи на служителите на ТП;
1.5. Ангажиране на заинтересованите страни;
През изминалата година:
- е осъществена кореспонденция със следните заинтересовани страниПолиция, РДГ, 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 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, АЧС, лов,въпроси свързани с изпълнение на договорите на фирмите
изпълнителки.
1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите;
През изминалата година:
- не са постъпили сигнали и жалби за незаконни/нерегламентирани дейности
в ТП.
- през 2019г са извършени 170 броя проверки от служители на стопанството
и са издадени броя констативни протоколи за лов -48бр и за обекти за дърводобив122бр и 8бр. актове, като по основните санкционирани нарушения са незаконна сеч
на дървесина (32,7 м3), превоз на дървесина без превозни документи
- във връзка с установените нарушения е потърсено и получено съдействие
от РДГ, полицията и прокуратурата.
1.7. Изпълнение на горскостопанския план;
През изминалата година в изпълнение на дейностите от горскостопанския
план са реализирани:

- 12212 м3 от възобновителни и отгледни сечи при планирани 11757 м3
- залесявания на площ от 15 дка при планирани 23 дка
- строителство на горски пътища няма.
- допуснато е превишение при добива на дървесина от принудителни сечи в
резултат на абиотични фактори /снеголом и ветролом/ през 2019г. За в бъдеще
превишението ще бъде компенсирано като разликата в повече ще бъде намалена
през оставащите години до края на ГСП 2024г
-направа на дивечови ниви на площ от 7 дка и закупени 1 т концентриран
фураж за подхранване на дивеча
1.8. Промени в границите, собствеността, функционалността
предназначението на горските територии в рамките на стопанството;
През изминалата година няма направени промени.

и

1.9. Здравословно състояние на гората;
През изминалата година са:
- попълнени 16 броя сигнални листи, от които 2 бр. за корояди и 14 бр. за
борова процесионка.
- идентифицирани са следните по-основни болести и вредители:
- възникналите природни нарушения (ветровали, снеголоми, и др.) са с обща
площ 629 ха
- предприети са основно санитарни на площ от 0,3ха и принудителни сечи с
обща площ 629ха 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 13276м3 дървесна, както и следните недървесни продукти:
20000 kg гъби и 5000 kg плодове.
- сключване на договори за аренда на площ 3647,3 ха, договори по ЗЛОД за
държавен ловностопански район Семково
- залесявания и почвоподготовка на площ от 15 дка
- попълване на горски култури 28 дка
- отглеждане на горски култури 190дка
- отгледни сечи без материален добив 54 дка
- подпомагане на естественото възобновяване 15 дка
- подръжка на съществуващи минерализовани ивици 10428лм
1.11. 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 и състоянието на защитени зони и
територии: по (ВКС 1.1)
Във връзка с мониторинга на биологичното разнообразие (ВКС 1.2-1.3) за
територията на стопанството през 2019 г. са попълнени общо 9 бр. формуляри, от
тях:
-

2
1
3
1
2

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

формуляри
формуляри
формуляри
формуляри
формуляри

за
за
за
за
за

кафява мечка (Ursus arctos)
голям пъстър калвач ( (Dendrocopos major)
лещарка (Tetrastes bondsia)
глухар (Tetrao urogallus)
черен кълвач(Dryocopus martins)

-

1 бр. формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие - растения,
застрашени и изчезващи и ендемични видове,

-

2 бр. формуляри за мониторинг на ВКС 3 - редки, застрашени и изчезващи
горски екосистеми.

Извършеният мониторинг на горите с ВКС 3, включително Гори фаза на
старост показва, че горите в обособените ГВКС са в добро здравословно състояние.
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 557,5 е ха, като от тях 277,3 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 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 не са 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 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 4362 м3
дървесина.
С цел снабдяване с дърва на местното население са изготвени списъци за 2
бр. населени места, като са предоставени общо 2167м3 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 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:
През 2019 г. засегнатите от природни нарушения гори са с обща площ 629,3:
0,3 ха корояди, 629 ха снеголом. Предприети са следните мерки: санитарни и
принудителни сечи.
Дата: 25,02,2020г

Изготвил: …………………………………
/подпис/
Инж. Александър Попов

