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Настоящото  проучване е извършено в периода на месеци януари-декември 2017 година във връзка с 

годишния мониторинг на Горите с високи консервационна стойност /ГВКС/за територията на ТП ДГС 

„Клисура”. 

Инвентаризацията и мониторинга са направени съгласно Система за провеждане  мониторинг на 

биологичното разнообразие в Горите с висока консервационна стойност на територията на ТП 

„ДГС”Клисура”. 

Общата площ на ТП ДГС „Клисура” е - 17683.2 ха, от които 17428.7 ха държавна собственост, общински 

гори-161.9ха,физически лица-92.6ха. 

Територията на стопанството се намира в северозападната част на Пловдивска област. На север граничи 

с НП”Централен Балкан”,   на юг с ТП”ДГС-Карлово”, на запад с ТП”ДГС-Пирдоп”.  ТП”ДГС-Розино” 

преминава към ТП”ДГС-Клисура” през 2012год. 

”ДГС Клисура”(в землището на гр.Клисура) се намира северозападно от Карловската котловина. 
Основната част от площта обхваща северните склонове на Същинска Средна гора, а по-малка част - 
Златишко-Тетевенския дял на Стара планина. Стопанството в землището на гр.Клисура има неправилна 
елипсовидна форма с дължина в посока северозапад-югоизток около 16 км. и ширина в посока 
североизток-югозапад около 10 км.  
Районът има силно разчленен пресечен планински релеф. Характерно за релефа е, че билата са 

заоблени, а склоновете стръмни до урвести. Територията на “ДГС-Клисура„ попада в Европейско-

континенталната климатична област,преходно-континентална и умерено-континенталната подобласт/ 

над 1000м.н.в./. Основните почвообразуващи скали на територията на стопанството са представени 

предимно от гранити и гранитогнайси. 

 В хидроложко отношение районът се характеризира с непостоянен дебит на водните течения на реките 

и доловете,като дебитът се колебае значително през различните сезони.Минималните водни количества 

са наблюдавани през месеците август и септември,а максимални-през март и април. Основна водна 

артерия е река Стряма, която води началото си от сливането на р.Стайковица и р.Дълга. В продължение 

на около 7 км. на територията на стопанството тя е главен водозбор на множество долове и реки, 

Старопланинските(леви) притоци са бързотечни, със стръмни до урвести брегове и силно наклонени 

корита, с множество прагове.Дебитът им е променлив, но почти не пресъхват Средногорските(десни) 

притоци са също с каменисти корита и стръмни брегове, но с по-малък наклон и по-малко речни прагове 

и сравнително постоянен дебит. Много малка част от стопанството попада във водосбора на 

р.Тополница.  



Годишната ход на валежите в среднопланинския подпояс има характер на континенталния 

климат.Общото увеличение на валежите в зависимост от увеличението на надморската височина е рязко 

изразено.Годишната сума на валежите се движи от 270mm до 1100mm.Сезонното разпределение на 

валежите в района на горското стопанство има континентален характер с максимум през м. юни и 

минимум през м. февруари,юли,септември. Съчетанието на относително прохладно лято с големи 

валежи определят добри условия на почвено и въздушно овлажняване.Максималната дебелина на 

снежната покривка достига до 40-60 см. 

Комплексното действие на климатичните фактори създава условия за формиране на добри 

лесорастителни условия в преобладаващата част от района на стопанството. Най-разпространени са 

чистите букови насаждения, срещат се още насаждения от габър, зимен дъб, трепетлика, акация. От 

храстовидните видове се срещат най-често леска, глог, шипка, дрян, черен бъз, къпина, малина, смрика и 

др. 

Територията на ТП”ДГС Клисура”(в землището на село Розино)е разположена върху два различни 

планински масива и това дава отражение върху характеристиката на релефа в 

северната/Старопланинската-попадаща в Средна Стара планина/ и южната/Средногорската-попадаща в 

същинска Средна гора /част. 

Значително по-различен е теренът в Средногорския масив. Той се характеризира със заоблени форми, с 

добре оформени разляти била и недобре изразена долинна мрежа. Най-високата част в Средногорският 

комплекс е в района на хижа”Средногорец” под връх Малък Богдан. Най-ниската точка в този район е по 

поречието на река Стряма. Един от високите върхове е Кара тепе с надморска височина 1272м н.в. 

Различните изложения оказват влияние главно по отношение на почвената влажност. Микрорелефът, 
преминаването от една теренна форма в друга, водят до промени във водния и хранителен режим на 
почвите, а от там до смяна на дървесния вид или неговата продуктивност. ТП „ДГС-Клисура“ попада в 
Тракийската горскорастителна област(Т), подобласт Горна Тракия(ГТ), в средния пояс на горите от бук и 
иглолистни(Т-II), с два подпояса – на нископланинските гори от горун, бук и ела(Т-II-1) и на 
среднопланинските гори от бук, ела и смърч(Т-II-2). 
Естествената растителност в подпояса на нископланинските гори от бук,ела и горун е представена от 

издънкови и семенни гори ,с участие на горун,благун,цер,габър,липа,бук, явор и др.Характерна 

особеност за стопанството е ,че тези гори са предимно смесени,с участие на няколко дървесни вида в 

състава. Това от една страна е фактор,който обуславя по-високата устойчивост на насажденията,но от 

друга-създава предпоставка за нежелана смяна на дървесните видове при неправилно изведени 

сечи.Подпоясът  на Среднопланинските гори от бук,ела и смърч обхваща най-високите части на 

Същинска средна гора и Стара планина. Тук са формирани основни и с важно стопанско  значение  чисти 

и смесени насаждения от бук,зимен дъб,габър и съпътстващи ги дървесни  и храстови видове. От 

храстите са разпространени леската,синята и червената смрика , дрян.Общо за стопанството може да се 

каже ,че по-голяма част от иглолистните  насаждения са с вторичен произход. Това следва да даде  

отражение при избора на подходящия за месторастенията състав,а оттам и насоките на стопанисване и 

избора на дървесни видове за залесяване.  

  В ДГС „ Клисура „попадат части от пет Защитени зони: 

Защитени зони обявени по Директива92/43/ЕЕС от 21 май 1992година,за запазването на природните 

местообитания на дивата флора и фауна (наричана за краткост Директива за местообитанията): 

- Защитена зона „Средна гора” с идентификационен код  BG0001389 ,приета с решение 

№661/16.10.2007г. и актуализирана с РМС №811/16.11.2010г. ,с обща площ-6341.2хектара,от които 

залесена 5179.0ха и незалесена 1162.2ха.  



- Защитена зона „Централен Балкан - буфер ” –” с идентификационен код   BG0001493 приета с решение 

№802/04.12.2007г. и актуализирана с РМС №811/16.11.2010г.- с обща площ 973.7ха,от която залесена 

674.0ха и незалесена 299.7ха. 

- Защитена зона „Река Стряма“ с идентификационен код   BG000429,приета с  решение 

№122/02.03.2007г. и актуализирана с РМС №122/02.03.2007г,с обща площ 102.1 ха.,от която залесена 

91.9 ха и незалесена 10.2 ха. 

Защитени зони по Директива 79/409/ЕЕС от 2 април 1979 година,за опазването на дивите 

птици(наричана за кратко директива за птиците): 

- Защитена зона “Средна гора” – с идентификационен код   BG0002054 ,обявена със Заповед №РД-

273/30.03.2012 на МОСВ- с обща площ 6044.1,от която залесена 4968.7ха и незалесена 1075.4хектара 

- Централен Балкан BG00002128,приета с обявена   заповед №РД-321/04.04.2013г. на МОСВ   с обща  

площ 1162.5хектара,от която залесена 5179.0ха и незалесена 1162.2 ха. 

На територията на ДГС”Клисура”попадат следните горски територии,които са обявени съгласно Закона за 

защитени територии /ДВ бр.133от 11.11.1998г./ 

1. Защитена местност "БОРСУК КАЯ"-обявена със Заповед №535/04.06.1986г./Дв бр.47/1986г./ на КОПС 

като буферна зона на поддържан резерват „Чамджа“,прекатегоризиранасъс Заповед №РД-779 от 

16.10.2007г. като защитена местност „Борсук кая“,с обща площ 47.7ха,от която 43.8ха залесена и 3,9 ха 

незалесена. 

2. Защитена местност "ВЪРЛИШНИЦА"-обявена със заповед №3572/30.12.1966г. на МГГП за историческо 

място и проекатегоризирано със заповед №РД-327/31.03.2003г. На МОСВ-с обща площ 188.9ха от която 

залесена 177.4ха и незалесена 12.4 ха. 

Всички и мероприятия,които са залегнали в горскостопанския план са проектирани съгласно: Закон за 

горите от 2011 год. –Наредба №6 за устройството на горите и земите от горския фонд и 

ловностопанските райони в Република България от 2004 година; Писмо №33-05-08/18.04.2008г. на ДАГ 

относно: Оценка за съвместимост на лесоустройствените проекти с предмета и целите на защитените 

зони по чл.3,ал.1,т.1 от ЗБР /защитени зони по Натура 2000/-„ Система от режими и мерки за 

стопанисване на горските типове местообитания от Приложение 1от ЗБР” утвърдена на основание 

чл.4,ал1,т.2 от Наредба №8/05.05.2011г. за сечите в горите от ИД на ИАГ. При проектирането на всички 

мероприятия,залегнали в ГСП на ДГС „Клисура” стриктно са спазени всички условия,които са предвидени 

в Решение №26 ОС/2014г. на МОСВ,с цел предотвратяване,намаляване и възможно най-пълно 

отстраняване на предполагаемите отрицателни въздействия. 

Горите на ТП „ДГС Клисура” имат не само местно,но и национално значение. Голяма част имат значение 

предимно като източник на целулоза,строителна дървесина,за нуждите на промишлени 

предприятия,държавни и частни фирми,както и за добив на дърва за местното население. Местното 

население закупува дърва за огрев на базата на утвърден ценоразпис за продажба на дървесина на 

корен от горски територии държавна собственост по реда на чл.71,ал.1,т.1,2,3 и 6 от Наредбата по 

чл.95,ал1 от ЗГ,както и добита дървесина от временен склад по т.4. Позволителните за закупуване на 

дървесина се издават след представяне на списъци от кметовете на населените места,съдържащи трите 

имена и постоянния адрес на не повече от един член на домакинство,постоянно живеещ в населеното 

място. 

Горите в района имат социално-хигиенни,защитно-водоохранни,противоерозионни и рекреационни 

функции.  



I.СОБСТВЕНОСТ НА ГОРИТЕ И ПРОМЕНИ В НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ИМ 

КАТЕГОРИИ: 

През 2017г.няма издавано Решение за промяна на предназначението на гори и земи от ДГТ. 

II.ИЗВЪРШЕНИ ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОПАНСТВОТО: 

Извършените горскостопански дейности на  територията на ДГС” Клисура” през 2017 година са в 

следните направления: лесокултурни дейности,дърводобив,добив на недървесни горски 

продукти,поддръжка на горски пътища. 

1.Извършените лесокултурни дейности са както следва: 

-Отглеждане на млади насаждения без материален добив/осветления култури/- на площ от 151дка,както 

и отгледни сечи за производство на висококачествена дървесина-саарландски метод –на площ от 300 

дка. 

-Поддържане на съществуващи минерализовани ивици- 16 784л.м. 

Защита на горски територии: 

-провеждане на авиоборба срещу борова процесионка -1400 дка. Използван биологично-активен 

препарат-„Форей 48 В”   

-Маркирани са 40 076  куб.м.стояща маса на площ 9 041 дка. 

Извършените лесокултурни дейности са изпълнени със собствени работници-маркиране и след 

проведени процедури и определени изпълнители по реда и при спазване изискванията на Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска 

собственост,и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти-за останалите ЛКД,а за авио- 

борбата срещу борова процесионка –по ЗОП. 

Изпълнението на дейностите е извършено при спазване на действащата нормативна уредба. 

2. Добитата и реализирана дървесина за периода 01.01.2017 до 31.12.2017година е както следва 

ОБЩО ДЪРВОДОБИВ:31026.00 куб.м. в т.ч. 

Добити от местно население-1861куб.м./вършина,пънове,остатъци от сечта,принудителни 

сечи/,Промишлен дърводобив-29155куб.м.Изпълнението е на 81% спрямо заложения разчет на 

годината. Добити със собствени работници-са общо 8640 куб.м. лежаща маса. Усвоена площ от 

санитарни сечи—24.8 ха,в.т.ч. санитарна 100%-10.1 ха. Усвоена площ от принудителна -81 ха. Общо 

реализираната дървесина през 2017година е 31026.00куб.м 

Добивът и реализацията на дървесината са извършени след проведени процедури и определени 

изпълнители по реда и  при спазване изискванията на Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост,и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти и до  25% от предвиденото ползване –със собствени 

работници.Изпълнението на дейностите е осъществено при спазване на действащата нормативна 

уредба. 

Попълват се лист за предварителна идентификация на ключови елементи на околната среда и 

социалното въздействие,с които се дефинират мерки за опазване при маркиране и дърводобив от 

служителите на ТП”ДГС-Клисура” преди маркиране и преди започване на предвидените за провеждане 



горскостопански мероприятия. Формулярите се попълват и прилагат към досието на насажденията. 

Обобщават се в доклада за ГВКС. При поискване се предоставят на заинтересованите страни. 

При всяко изготвяне на карнет-описа и на технологичния план се отразяват съответните видове ГВКС,към 

които се числи даденото насаждение. На база теренни наблюдения се дават предписания за изпълнение 

на горско стопанските дейности с цел съхраняване на установените консервационни стойности. На терен 

от служителите на стопанството се следи за правилно прилагане на поставените изисквания по 

отношение на ГВКС,видовете и местообитанията. 

За добива на дървесина през 2017 година бяха сключени договори с 38 броя фирми,които бяха 

запознати с изискванията на горската сертификация,съгласно  Временния стандарт на FSC за оценяване 

управлението на горите в България.В тръжните документи за съответните процедури беше заложено 

изискване за оборудване на работниците със защитно облекло,съответстващо на работните позиции. 

3.На територията на ТП”ДГС-Клисура през 2017 година са възникнали 2 броя пожари-низови с обща 

площ 16 дка.,които са регистрирани в информационната система на ИАГ. Благодарение на 

своевременните действия на служителите на ДГС и РСПБЗН не са допуснати сериозни щети. 

4.Фирмите,извършващи горскостопанските дейности,са уведомени да опазват горските пътища и са им 

издадени разрешителни за достъп на превозни средства с указания за преустановяване на движението 

при лоши метеорологични условия. Издадени са общо 330 броя разрешителни за достъп.Основен 

проблем за стопанството е свързан с движението и опазването от фирмите извършващи дърводобив и 

транспорт на дървесина на пътищата,които преминават през няколко вида собственост/държавни горски 

територии,общински,общински горски територии,на физически ,юридически и религиозни лица/. 

5. вид и количество на добитите продукти/ включително недървесни горски продукти/:Добити са 

следните продукти от държавни горски територии,стопанисвани от ТП”ДГС Клисура”/по данни от 

информационната система на ИАГ/: 

Дървесина-31026,00куб. м. от различни категории и сортименти: трупи за шперплат,трупи за 

бичене,технологична дървесина,ОЗМ,дърва за огрев,вършина. 

Недървесни горски продукти: 

Подадени са заявления и са издадени 24 броя позволителни за ползване на недървесни горски 

продукти-заведени в съответния регистър. По данни на ползватели са добити: бъз.цвят-200кг.;шипка-

1000кг.;,киселица-500кг..,глухарче-стрък-500кг.,стрък коприва-200кг., 

 III.ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРИТЕ /РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЕСОПАТОЛОГИЧНИ ОБСЛЕДВАНИЯ И 

ЛЕСОЗАЩИТНИ МЕРОПРИЯТИ: 

През 2017година за държавните горски територии са подадени и регистрирани общо 67 броя сигнални 

листове за нападения и щети от  абиотични и биотични фактори и оценка на здравословното състояние 

на горите на територията на ТП „ДГС Клисура”От тях :за борова процесионка 30 бр.;за корояди-

27бр.;съхнене на дъба-2бр.; съхнене бб.-3бр.;ветровал широколистни--1.бр.,ветровал иглолистни-

1бр.снеговал иглолистни-.2бр; ; 

В насажденията ,които са повредени от съхнения по игл.  И корояди са изготвени план-извлечени, 

инвентаризационни описи  или предписания от РДГ и в част от тях са проведени санитарни или 

принудителни сечи,други са останали за ползване през 2018г..Усвоена площ от санитарни сечи-24.8 ха, в 

т.ч. санитарни-100%-10.1ха. Усвоена площ от принудителни сечи 81.00ха. 



IV.ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЪРХУ ПОПУЛАЦИИТЕ ОТ РАСТИТЕЛЕНИ И 

ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ,ПОЧВИТЕ И ВОДНИТЕ РЕСУРСИ: 

След приключване на горскостопанските дейности/изведени сечи/ през 2017година е извършена оценка 

на въздействието на изведената сеч върху ключови елементи на околната среда,съседни имоти и 

инфраструктура на територията на ТП „ДГС-Клисура” изготвени са –приложение №5 за насажденията,в 

които е извършван дърводобив. 

От изготвените и представени оценки на въздействието може да се направят следните общи констатации 

относно: Повреди по подраста в насажденията с извършена оценка-не са установени или са установени 

минимални повреди. Повреди по оставащия дървостой-не са констатирани над допустимите/над 2% по 

брой от оставащите на корен дървета/.Създаване на условия за активиране на почвената ерозия-по 

тракторните и коларски пътища-не е констатирано. Оставяне на мъртва дървесина-в насажденията с 

изведени сечи е налична стояща и лежаща мъртва дървесина както и биотопни дървета. 

V.МОНИТОРИНГ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ/ВКЛ.МОНИТОРИНГ НА ВКС/: 

Във връзка с мониторинга за наличие на ВКС 1.1 ежегодно се проверява в РИОСВ или на интернет 

страницата им за новосъздадени защитени територии и /или зони,както и за ограничения,посочени в 

заповедите им за обявяване. Разработени са формуляри за мониторинг на видовете от ВКС 1.2,1.3 и 

местообитанията от ВКС3,за теренно попълване от лесовъдския състав. При подготовката на досиетата за 

насаждения включени в КЛФ,се отразяват ГВКС попадащи в съответния обект,като в последствие на 

терен служителите на ТП”ДГС-Клисура” следят за правилното прилагане на мерките за опазване на 

съответното ВКС,и за видовете местообитания;-формуляр за мониторинг на биологичното разнообразие 

и ВКС 1.2-растения/застрашени,изчезващи и ендемични видове/ на територията на ТП”ДГС-Клисура” 

В периода на месец януари-декември има попълнени следните формуляри: 

-формуляр за мониторинг на биологичното разнообразие и ВКС 1.2 формуляр за мониторинг на 

биологичното разнообразие и ВКС 1.3-приложение №7 и №8-застрашени,изчезващи  и ендемични 

видове/ на територията на ТП „ДГС-Клисура”-За животински видове и птици -7броя и за растителни 

видове -3броя. 

-формуляр за мониторинг на ВКС 3-ГВСК-приложение №6-съставени за 2017 година общо 17 броя в т.ч. 

16 броя за Гори във фаза на старост и защитени територии. 

Редки,застрашени и изчезващи екосистеми или съдържащи се в такива на територията на ТП”ДГС-

Клисура”-Гори във фаза на старост 

Тези гори включват наличие на :1. Големи живи дървета с диаметри близки до максималните за 

съответния дървесен вид;2.Дървета с изсъхнали,деформирани или счупени върхове и клони;3. Дървета с 

масивни живи клони/често с диаметър по-голям от 25 см./;4.Дървета с белези от пожар или дървета с 

хралупи;5.Големи мъртви дървета,които са все още на корен;6. Паднали големи мъртви дървета,които 

са в различна фаза на разлагане;7.Неравномерна пространствена структура. Гори,отличаващи се с 

посочените по-горе характеристики на територията на ТП”ДГС-Клисура”намиращи се във фаза на старост 

или притежаващи потенциал за превръщането им в такива са установени 128бр. подотдели с обща  площ 

882.8ха.по списък ,съгласно Заповед №899/04.10.2016г. на ТП”ДГС Клисура”,публикуван на сайта на 

ЮЦДП-Смолян. 

VI. СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ-ПРОМЕНИ В ОБЩЕСТВОТО И/ИЛИ ОТНОШЕНИЕТО ИМ 

СПРЯМО ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ: 



Запознаването на местното население и всички заинтересовани страни с принципите на горската 

сертификация ще удостовери,че стопанисването и управлението на горските територии-държавна 

собственост от ТП”ДГС Клисура” се осъществява по отговорен начин,съчетаващ 

екологичните,икономичните и социалните ползи от горите. 

VII.СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ,СВЪРЗАНИ СЪС СТОПАНИСВАНЕТО НА ГОРИТЕ: 

През изтеклата година с кметовете на общините и кметствата бяха направени срещи,свързани с 

обичайната дейност и възможности за поставяне на различни проблеми. Бяха разглеждани въпроси 

относно вид дейност,обекти,местности,сключени договори,маршрути за движение на транспортни 

средства по горските автомобилни пътища на ТП „ДГС Клисура”. Местното население закупува дърва за 

огрев на базата на утвърден ценоразпис за продажба дървесина на корен от горски територии държавна 

собственост по реда на чл.71,ал.1,т.1,2,3 и 6 от Наредбата по чл.95,ал1 от ЗГ и добита дървесина –от 

временен склад-по т.4. Считаме ,че местното население няма проблем със снабдяването на дърва за 

огрев. 

През 2017год.бяха проведени срещи с ученици от няколко училища във  връзка с популяризирането на 

горската професия,запознаване с дейностите в горите ,залесяване ,съвместни инициативи  и обучения.  

VIII.ОЦЕНКА НА ЕФИКТИВНОСТТА И ПРОДУКТИВНОСТТА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО: 

Основни предизвикателства за подобряване ефективността на горското стопанство при спазване на стандарта на FSC 

са насочени към балансирано и отговорно отношение в различни направления-екологични,икономически и 

социални. Те са обвързани с голям брой заинтересовани страни,които към настоящия момент проявяват малък 

интерес и това води до трудности при управление и стопанисване на сертифицирани гори и спазване принципите на 

FSC.За подобряване ефективността и продуктивността е необходимо популяризиране на ползите от прилагане на 

стандарта на FSC. 

IX.АНАЛИЗ: 

Анализирайки данните от извършеното проучване в периода месец януари-декември 2017 год.,в изпълнение на 

ежегодния мониторинг на биологичното разнообразие на ГВКС и прилагане принципите на устойчиво използване на 

биологичните ресурси и опазването на биоразнообразието в ТП „ДГС-Клисура”,показват че не са констатирани 

съществени пропуски и нарушения по стопанисване на горите попадащи в ГВКС. През периода в проучваната 

територия на ТП „ДГС-Клисура”,не са картирани находища на растителни и животински видове включени в 

Приложение 1 към Националното ръководство,тъй като на територията на стопанството не са установени такива. 

Прилаганите лесовъдски системи и дейности в ГВКС,благоприятстват за осигуряването на основните функции от 

горите като социално-хигиенни,защитно-водоохранни,противоерозионни и рекреационни. 

Състоянието на възобновяването в горите с висока консервационна стойност е добро,което е резултат на добрите 

лесовъдски практики прилагащи се в горите на ТП „ДГС-Клисура”,чрез спазване на основни лесовъдски принципи 

при извеждане на сечите. Биоразнообразието,устойчивостта на екосистемите и многофункционалното управление в 

ТП „ДГС Клисура” е приоритет за преодоляването на негативното влияние и изменение на климата.Управлението  и 

поддържането на ГВКС се насърчава и популяризира чрез местни кампании и срещи с населението и 

фирмите,осъществяващи дейности на територията на стопанството на които са обсъждани въпроси за устойчиво 

ползване на горите,свързани с опита и прилагане на полезни практики от колектива  на ТП „ДГС-Клисура”. В резултат 

на извършен мониторинг,ТП „ДГС-Клисура” приключва 2017 година с добър екологичен и финансов резултат. 

 

 

   07.02.2018г. и.д. Директор…………. 

                                                                                                                                                        / Инж. Атанас Стойнев/ 



 

      

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 


