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Настоящото проучване е извършено в изпълнение на принцип 8, Критерий 8.2 от Националния 

стандарт за отговорно управлението на гори (FSC-STD-BGR-01-2016 V-1) и във връзка със 

заповед № РД 05-51/ 09.02.2018 г. на директора ТП ДГС „ Селище ”  на в периода януари- 

декември 2021 година и произтичащите ни задължения за извършване на мониторинг и оценка 

на въздействието от дейностите по управление на ТП ДГС Селище  върху околната и 

социалната среда. Мониторингът за въздействие на дейностите по управление върху 

природната и социалната среда е осъществен съгласно Приложение № 7 от Националния 

стандарт за отговорно управлението на гори (FSC-STD-BGR-01-2016 V-1).  

Проучването се извършва във връзка с определяне на горите с висока консервационна 

стойност/ГВКС/ за територията на дадено ДГС  и в изпълнение на принцип 9 от стандарта за 

сертификация управлението на гори по схемата на горската сертификация. 

Инвентаризацията и проучванията ще се извършват съгласно указанията на Националното 

ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност, изготвено от WWF-DCP. 

 В Националното ръководство е дадена дефиниция за ГВКС, включваща в себе си шест 

различни характеристики на гората или комбинации от тях, които определят нейната 

консервационна стойност. 

В общ план ръководството дава и насоки за управление и стопанисване, които ще запазят или 

повишат тези консервационни стойности. 

 При разработка на настоящия документ, екипът да се води изцяло от определенията, 

праговете и оценките посочени в Националното ръководство .Ще бъдат посочени указания за 

стопанисване и мониторинг, които са разписани конкретно и съобразно спецификата на горите 

и начина на управление на проучваната територия. 

 Ще бъдат посочени указания за стопанисване и мониторинг, които са разписани конкретно и 

съобразно спецификата на горите и начина на управление на проучваната територия. 

 При промени в горскостопански план на ДГС да се интегрират резултатите от 

изследването и препоръчаните горскостопански мероприятия в него. Това ще допринесе за 

адекватно стопанисване на горските екосистеми в района и за изпълнение изискванията на 

стандартите за горска сертификация. 

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА СТОПАНИСВАНАТА ТЕРИТОРИЯ  

 

 Общата площ на териториите управлявани от ДГС „Селище” в ха/държавен горски фонд 

16 208,40 ха. 

 ТП ДГС” Селище ” е получило името от местността Селище където е седалището на 

неговата администрация. Намира се в най-южната част от територията на Пазарджишка област. 

Обхваща цялата територия на Община Сърница. Разположено е върху землищата на с. Медени 

поляни, с.Побит камък и гр .Сърница .На североизток граничи с ДЛС ”Чепино”, ДГС”Родопи” и 

ДЛС ”Широка поляна”-числящи се към РДГ-Пазарджик; на югоизток-ДГС „Доспат” към РДГ 

Смолян; на югозапад с ДЛС „ Дикчан ”,ДГС ”Гърмен” и ДГС „Места” към РДГ Благоевград 

.През територията на стопанството преминава третокласен път Велинград-Сърница –Доспат. 

ТП ДГС ”Селище” е разположено между 23°46',2400 източна дължина и 4144,4153 северна 

ширина .Намира се в западни Родопи и заема цялата горна половина/на северозапад от линията 

на Кървав дол, Бърдуче/ на Доспатската долина, през която протича р. Доспат .Това са 

северните склонове на родопския дял „Дъбраш” и склоновете на вододела на р. Доспат /приток 

на р. Места/ и водосбора на р.Марица .Формата му представлява силно издължен правоъгълник, 

с дълга страна около 36 км в посока северозапад-югоизток и средна ширина около 6 км. Релефа 

е типичен планински .По голяма част от територията на стопанството основната скала е 

южнобългарски гранит .Освен гранити на територията на ДГС Селище се срещат и 

конгломерати,  брекчоконгломерати и чакъли. 
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 Според климатичната класификация на България от Л. Събев и СВ.Станев-1959 

територията на ТП ДГС „Селище” е в Европейско-континентална климатична област, 

преходно-континенталната подобласт .  

Планински климатичен район-среднопланинска част-1000 до 2000 м .н. в. 

 Съгласно възприетото ”Горско растително райониране на НРБ” от проф. Захариев и 

колектив 1979 района на ДГС-то попада в Тракийската горско растителна област, в средния 

планински пояс, среднопланинския подпояс на горите от бук, ела и смърч/97,5%/ и в подпояса 

на горско планинските смърчови гори/2,5%/ от дърво производителната площ .Най-

разпространени са бялборови дървостой чисти или смесени със смърч .Има и смесени 

формации от бял бор ,смърч,ела и бук. 

През периода на проучванията са проведени консултации с представители на местните власти, 

дърводобивните фирми и местното население за определяне на значимите за местните 

общности горски територии и съгласуване на режимите за стопанисване. По време на срещите 

те са информирани за проучването и за основните принципи на горите с висока консервационна 

стойност и е потърсено тяхното мнение относно възможностите за прилагане. При промени в 

горскостопански план на  

ТП ДГС ,, Селище„„ да се интегрират резултатите от изследването и препоръчаните 

горскостопански мероприятия в него. 

Това ще допринесе за адекватно стопанисване на горските екосистеми в района и за изпълнение 

изискванията на стандартите за горска сертификация. 

 

Настоящето проучване е извършено в периода януари – декември  2021 г. на територията 

на ТП ДГС ,, Селище “. 

I. Финансов план на стопанството 

 

Извършените горскостопански дейности на територията на ТП ДГС „Селище ” през 2021 

година са в следните основни направления: лесокултурни дейности, дърводобив, добив на 

недървесни горски продукти, поддръжка и ремонт на горски пътища.  

Във Финансовия план /ФП / за 2021 г .на ТП ДГС ,, Селище  “ са заложени за изпълнение 

следните дейности : 

 

Ползване на дървесина през 2021 г ., са планирани за ползване . 

 

 Добив на дървесина:  
- Добив на дървесина Разчет 39707 м3 ; Отчет 38717 м3 .Продажба на добита дървесина от 

склад разчет 43006 м3 ; отчет 38187 м3 .  

В т.ч. 12216 м3 за местни търговци в следните местности:-

м.Сергена,м.Дерменка,м.Гюловете,м.Ст.чарк,м.Гаргалъка,м.Хановете,м.Чайерджик,м.Шаренци,

м.Бейовото. 

Продажба на дървесина:  

Продажба на добита дървесина от склад разчет 43006 м3 ; отчет 38187 м3 .  

м.Черешката,м.Сергена,м.Тепавиците,м.Жабата,м.Дерменка,м.Барабуновото,м.Гюловете,м.

Студената вода, м. Кутлата,м.Гюниците, м. Хановете ,м. Чайерджик. Вт .ч.за нуждите на 

местното население стояща на корен дървесина-10792 пл. м3. 

 

  Лесокултурни дейности за 2021 г :  

 

-Поддръжане на стари минеризовани ивици -11 300 л.м. в местности:-м. Каратепе,м. Дерменка, 

м.Беевото ,м. Пясъка,м.Жабата и м.Медени поляни. -Маркиране на ЛФ -58 000 м3. -Продажба 

на храсти и плод от арония:-2000 бр./-1 300кг. 

 Защита на горските територии - по предписание на ЛЗС „Пловдив” и на база подадени 

сигнални листове за санитарни сечи в насаждения на площ   249,00 дка,   

 Санитарни сечи на площ 385,45 ха , в които са добити 3116 м3  
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  принудителни сечи в насаждения на площ 3739,3 ха   в които са добити 7640 м3 . 

 Извършените лесокултурни дейности са изпълнени. 

 Изпълнението на дейностите е извършено при спазване на действащата нормативна 

уредба. 

 Маркирани са 49405 м
3 
стояща маса за ЛФ 2021 година. 

Ползването е в рамките на планирането . 

 

 Разходи по поддържане на расадника през 2021 г . не са предвидени , а приходи са 

заложени в размер на 1100 лв . 

 Продадени са 210 кг .плод от арония на стойност 315 лв . 

  Разсаднк м. Селище   обхваща площ 44,20 дка  , в това число 16,00 дка за плантация от 

арония , 26 дка угари и 2,2 застроена площ . 

 На територията на ТП ДГС ,, Селище „„ през 2021 година  са използвани следните 

препарати за растителна защита: 

  в горски разсадник – механична борба . 

 На територията на ТП ДГС ,, Селище „„ през 2021 година има един  възникнал   горски 

пожар на площ 120 дка низов причини неизвестни .  

 Усъвършенстване на системите за предотвратяване и откриване на пожар. 

 поддържане целогодишно в изправност на 5 броя построени пожарни кули за 

наблюдение и  4 броя изкуствено изградени водоизточници. 

  връчване на противопожарни декларации на всички пребиваващи и преминаващи през 

горски територии.  

 -Определяне и обозначаване с табели местата за палене на огън в най-посещаваните 

горски територии. 

  Площи по хектари по класове на пожарна опасност: 

 

           ІІ клас/висока пожарна опасност/- 9 733,8 ха / 58.9%/ 

 ІІІ клас/средна пожарна опасност/- 6 797,5 ха /41.1%/  

 

 Пожарите бяха овладяни с общите усилия на служителите на стопанството, доброволци 

от община Сърница  гр. Сърница . 

 

Други дейности на територията на ТП ДГС „Селище”.  

Предотвратяване на замърсяването от туристи и посетители, участие в почистването на 

беседки, чешми и други места за отдих в територията на ТП ДГС „Селище” и района на язовир 

„Доспат”. Активно запознаване на населението със същността на горската професия с помощта 

на интерактивни игри на горската педагогика. 

 Недървесни горски продукти през 2021 г  

  Издадени за паша – 9 броя позволителни , и 9 бр постъпили  заявления за паша . 

 Издадени за гъби – 5 броя позволителни . 

- издадени документи за паша-  за броя животни 

- Няма сключени договори за аренда, договори по ЗЛОД, договори по Закона  за 

концесиите. 

- Поддръжане на стари минеризовани ивици-11 300 л.м. 

 Текущ ремонт на горски пътища са извършени с собствена техника . 

 

Попълват се „Лист за предварителна идентификация на важни елементи на околната 

среда и дефиниране на мерки за опазване при маркиране на насажденията” от служители  преди 

маркиране на насажденията и преди започване на предвидените за провеждане горскостопански 

дейности. Формулярите се попълват и окомплектоват към досието на насаждението и обекта за 

възлагане на ЛКД. Обобщават се съобразно предписанията в доклада за ГВКС. Представят се 

при поискване от заинтересованите лица. 
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В технологичен план се отразяват съответните видове  и консервационни стойности на 

съответния подотдел. На базата  на проведените мониторингови наблюдения се разписват и 

специфични предписания за изпълнение на горскостопанските дейности с цел съхраняване на 

установените консервационни стойности.  

На терен от служителите на ТП ДГС Селище  се следи за правилното прилагане на 

поставените за спазване на допълнителните изисквания по отношение на ГВСК, видовете и 

местообитанията. 

 

2. Добитата и реализирана дървесина за периода 01.01.2021 до 31.12.2021 година е както 

следва:  

Добив на дървесина Разчет 39707 м3 ; Отчет 38717 м3 . 

В т.ч. 12216 м3 за местни търговци в следните местности:-

м.Сергена,м.Дерменка,м.Гюловете,м.Ст.чарк,м.Гаргалъка,м.Хановете,м.Чайерджик,м.Шаренци,

м.Бейовото.  

Продажба на добита дървесина от склад разчет 43006 м3 ; отчет 38187 м3. 

 

Площи и добита дървесина през 2021 г по видове сечи : 

   

 - Санитарни върху площ 385,45 ха ,в които са добити 3116 м3 . 

  

 - Принудителни – върху площ 3739,3 ха в който са добити -7640 м3.  

 

- Пробирки върху площ -249,4 ха , в кито са добити -16606 м3 . 

 

- Прореждане  върху площ -13,0 ха , в кито са добити -998 м3. 

 

- Селекциони върху площ -9,6ха , в кито са добити -842 м3. 

 

-Групово постепенна сеч – на площ 144,2 ха , в която са добити 11575 м3 . 

 

- Постепенно котловинна сеч площ 64,5 ха , в която 3491 м3.  

 

- Възобновителни  общо - 15066 м3 лежаща маса . 

 

-Технически сечи 9,8 ха ,лежаща маса 845 м3 . 

 

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 след одобрени с график разценки за 

извършване на дърводобив със собствени работници. 

Изпълнението на дейностите е осъществено при спазване на действащата нормативна 

уредба. 

 В тръжните процедури фирмите декларират, че при определянето им за Изпълнител на 

възложената поръчка- дърводобив, работниците, които ще изпълняват същата ще бъдат 

оборудвани със специално работно облекло, съгласно изискванията на действащата нормативна 

уредба. 

 

 

       II. Социални споразумения ; 

 

В ТП ДГС ,, Селище е сформирана синдикална секция към КТ “ Подкрепа “. 
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Сключен е Браншови колективен трудов договор на работещите в отрасъл „„Горско 

стопанство – стопанисване “ през 2021 – 2022 г . Подписването на такъв договор става по 

инициатива на синдикалната организация . 

Към разглеждания период има сключен колективен трудов договор между работодателя 

и работещите в ТП ДГС  Селище . 

Няма постъпили жалби от страна на работещите. 

 

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

Директора на ТП ДГС е одобрил програма за обучение  на работниците и служителите на 

стопанството и работниците на фирмите изпълнители за 2021 г .Основните теми в заложени в  

програмата са обучение по горска сертификация , обучение по ЗБУТ , обучение  по 

стопанисване на горите , обучение по прилагане на законодателството при промяна на 

нормативната уредба , обучение относно контрола и опазването на горските територии и др. 

Обученията по темите са провеждани от служители  на стопанството , поради което не са 

издавани  сертификати .  

Има утвърдена програма за обучение през 2021 г., като са включени теми с обучение по 

горска сертификация, по безопасност и здраве при работа, по лесозащита, по охрана и контрол 

на горския фонд, маркиране. 

Няма издадени лицензи, сертификати и удостоверения. 

   IV. Здравословни и безопасни условия на труд 

 

За ограничаване на риска от трудови злополуки, аварии и екологични нарушения при 

осъществяване на плануваните горскостопански дейности, преди започване на същите за всеки 

нов обект или при постъпване на нови работници, задължително се прави първоначален 

инструктаж. Провеждането на инструктажа се отразява в Книга за инструктаж и 

инструктираните се подписват, че са запознати. При всяко въвеждане на работници в работещо 

сечище се прави „Инструктаж за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и 

изисквания при провеждане на горскостопанските дейности” и „Лист за проверка за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и изисквания при провеждане на 

горскостопанските дейности”, които се прикачват към досието на подотдела. 

 

Закупено е униформено облекло на работниците и  служителите. 

Към 31.12.2021 година няма регистрирани трудови злополуки на територията на ТП ДГС 

,, СЕЛИЩЕ “.Извършени са инструктажи на работниците и служителите  на ТП ДГС ,, Селище 

“ относно носенето на лични предпазни средства и спазване на мерките за предотвратяване 

разпространението на Covid- 19 .Oт страна на работодателя са осигурени лични предпазни 

средства  ( маски , ръкавици ) и препарати за почистване и дезинфекция .В административната 

сграда се извършва периодично почистване и проветряване на работните помещенията .В 

стопанството има един работник с трайно намалена работоспособност. 

От направената оценка на риска на работното място , се прави заключение , че са 

осигурени условия за безопасно и нормално изпълнение на трудовата дейност .  

Има сключен договор за трудова медицина с фирма „Одико – 69” ООД. 

Няма извършени проверки от Инспекцията по труда. 

След направена оценка на риска на работното място се прави заключение, че ТП ДГС 

,,Селище ‚„„ е осигурило условия за безопасно и нормално изпълнение на трудовата дейност. 

Служба по трудова медицина организира периодични профилактични прегледи на работниците 

и служителите на стопанствата .През 2021 г . не са извършени проверки от Инспекция по труда.  

 

V . Ангажиране на заинтересованите страни 

 

 През 2021 г са проведени срещи заинтересованите страни на които са обсъдени следните 

въпроси . 

- Права и задължения на следните общностни , засегнати и заинтересовани страни , 

свързани с дейността и територията на ТП ДГС ,, Селище “ ; 
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- Планирани дейности за съответната година , територии в които ще се изпълняват  ,  

възможностите и начините за промяна на тези дейности в случай , че са засегнати 

права на собственост и ползване ; 

- Подходящи възможности за заетост , обучение и други услуги , които ТП ДГС ,, 

Селище “ предлага . 

- Възможности за местно социаликономическо развитие  вкл. възможни съвместни 

дейности , проекти и инициативи с местни общности , засегнати и заинтересовани 

страни ; 

- Мерки за опазване на места със специално културно , екологично , икономическо , 

религиозно  или духовно  значение за местните общности ; получаване на 

информация за нови такива .  

- Присъстващите на срещите са запознати с доклада от проведения мониторин през 

2021 г . и дейностите които са планирани за 2021 г . и Доклада на горите с висока 

консервационна стойност .Също така са информирани , че могат да вземат участие в 

мониторинга на ГВКС , като и да представят целогодишно информация за ГВКС , 

която ще бъде взета под внимание при изготвяне на годишните доклади .  

В ТП ДГС ,,Селище „„ ежегодно се прави преглед на изготвения списък на заинтересованите 

страни и се изменя, ако е необходимо. 

С общините и кметствата са проведени необходимите срещи, свързани с обичайната 

дейност и възможности за поставяне на различни проблеми. Разглеждани са въпроси, относно 

задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев и дървен материал за собствени 

нужди. 

На заинтересованите страни се предоставя информация по подотдели и местности, за 

забранените за паша територии на стопанството. 

Кореспонденцията с заинтересованите страни се води и чрез писма и по електронен път. 

Понякога комуникацията се извършва лично или чрез телефонни разговори. 

 

 

VI. Незаконни/ нераглемантирани дейности в горите 

Във връзка с охраната на горските територии, стопанството е разделено на 3 

горскостопански участъка и 14 охранителни участъка.  

През 2021г. са констатирани …/три / нарушения по ЗГ и 3/едно/ по ЗЛОД, в т.ч. три  за 

незаконна сеч на немаркирани дърва  дървесина .На откритите нарушителите са съставени 

АУАН. През 2021 са извършени общо   714 обекти за добив на дървесина ; превозни средства 

64 броя ; ловци 66 броя ; противопожарни декларации 358 броя .  

 

 

VII. Изпълнение на горскостопанския план 

Добитата и реализирана дървесина за периода 01.01.2021 до 31.12.2021 година е както 

следва:  

Добив на дървесина Разчет 39707 м3 ; Отчет 38717 м3 

1 .Ползване на дървесина – през 2021 г .са планирани за ползване по ГСП 43400 м3 лежаща 

маса ;Стояща маса 56830 м3 на площ 799,2 ха . По годишен план лежаща маса 39707 м3 ; 

Стояща маса 51968 м3 на площ 581.4 ха . 

- Отгледни сечи по ГСП лежаща маса 26485 м3 ; стояща маса 34940 м3 . По годишен план 

25404 м3 лежаща маса ; Стояща 33392 м3 .Възобновителни по ГСП лежаща маса 16890 м3 ; 

стояща маса 21860 м3 .По годишен план лежаща маса 13085 м3 ; стояща маса 17006 м3 .Други 

сечи по ГСП лежаща маса 25 м3 ; стояща 30 м3 . По годишен план 1218 м3 ;стояща 1570 м3 .  

Лесокултурни дейности за 2021 г :  

 

-Поддръжане на стари минеризовани ивици -11 300 л.м. в местности:-м. Каратепе,м. Дерменка, 

м.Беевото ,м. Пясъка,м.Жабата и м.Медени поляни. -Маркиране на ЛФ -58 000 м3. Продажба на 

храсти и плод от арония:-2000 бр./-1 300кг. 
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Продадени са 210 кг. плод от арония на стойност 315 лв .Изпълнението на дейностите е 

извършено при спазване на действащата нормативна уредба . 

Недървесни горски продукти :  

-Издадени за паша – 9 бр позволителни . 

-Издадени за гъби 5 бр позволителни . 

Има издадени позволителни за добив на елхи през 2021 г . 

Издадени 5 броя позволители за сеч на обща площ 14,9 ха освидетелствана площ . 

Приходи от паша 163,50. 

Такси позволителни за гъби 1500 лв .  

2. Вид и коиличество на добитите коледни елхи през 2021 г . 

Коледни елхи живи до 2 м  – 902 броя на стойност    3138.40 лв .Приходи от паша 163,50. 

Изпълнението на дейностите, заложени в тях върви по установени графици, освен в случаите на 

поражения от природни явления/ сняг, вятър и др./.От ТП ДГС ,, Селище “ има изпратени писма 

до лицата , които са издадени позволителни за ползване на недървесни горски продукти , за 

представяне на информация за добитите количества . 

 

  VIII. Промени в границите, собствеността, функционалността и предназначението 

на териториите в рамките на стопанството. 

Общата площ на териториите управлявани от ДГС „Селище” в ха/държавен горски фонд 

16 208,40 ха. 

През 2021 година няма заповеди за изключване на горски територии. 

 

 

 

Разпределението на територията на ТП ДГС „Селище ” е както следва: 

 Държавен горски фонд                               16208,40ха 

 Частни имоти                                                       40,00 ха 

 Общински фонд                                                 3,00 ха 

   16251,40 ха 

 

Най-разпространени са бялборови дървостой чисти или смесени със смърч .Има и смесени 

формации от бял бор ,смърч,ела и бук. 

 

 

IX. Здравословно състояние на гората; 

 

От извършените лесопаталогични обследвания и постъпилите и регистрирани броя 

сигнални листове за нападения и щети от абиотични и биотични фактори върху оценка на 

здравословното състояние на горите на ТП ДГС,, Слище„„ са установени: 

 

 Върхов корояд  при белия бор засегнати 52 броя  над 61 % - 249 дка 

 Снеговал – Снеголом – 383 броя на площ   дка 

 Повреди от типограф  11 броя при смърча- 27  дка 

 Снеговал, снеголом при иглолистни- 34253  дка 

 

- Санитарни върху площ 385,45 ха ,в които са добити 3116 м3 . 

- Принудителни – върху площ 3739,3 ха в който са добити -7640 м3.  

 

Извеждат се санитарни и принудителни сечи по състояние и/или предписание, с цел 

подобряване на фитосанитарното състояние на насажденията. 

 

 

X. Ползване добиви и горскостопански дейности; 
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 Извършени лесокултурни дейности през 2021 г .са като следва :  
- Поддръжане на стари минеризовани ивици -11 300 л.м. в местности; 

  м. Каратепе,м. Дерменка, м.Беевото ,м. Пясъка,м.Жабата и м.Медени поляни.  

- Маркиране на ЛФ -58 000 м3.  

- Издадени за гъби – 5 броя позволителни . 

- Продажба на храсти и плод от арония: -2000 бр./-1 300кг 

Добити са следните продукти от държавни горски територии, собственост на ТП ДГС 

Селище : 

 Дървесина – 34 392 м
3
 от различни категории и сортименти, което е изпълнение 

на заложения разчет на 89 %: трупи за бичене, обли греди, ритловици, технологична дървесина, 

ОЗМ, дърва за огрев. 

 Дървесина сключена по договори 51320 м3 ; реализирана 37340,86 м3  

 

 

XI. Гори с висока консервационни стойности; 

 

Във връзка с мониторинга за наличие на ВКС 1.1 на интернет страницата на 

РИОСВ  се проверява за новосъздадени защитени територии и/или зони, както и за 

ограничения, посочени в заповедите им за обявяване.  

На територията на ТП ДГС „Селище ” има обявени следните защитени местности (ЗМ):  

1. Мониторинг на ВКС 1 – РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ВИДОВЕ  . Концентрации на 

биологично разнообразие , вкл. ендемични редки , защитени и застрашени от 

изчезване видове с глобално , регионално или национално значение . 

ВКС 1.1 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ  И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 

 

  В България за ГВКС се смятат всички защитени територии, както следва: 

1.Земи и гори от горския фонд/ЗГГФ/ в резервати, подържани резервати, национални 

паркове ,защитени местности, природни забележителности, обявени от ЗЗТ; 

2.ЗГГФ в природни паркове попадащи в зони предназначени за опазване на 

биологичното разнообразие определени с планове за управление или 

паркоустройствените проекти по реда на Закона за горите / ЗГ/; 

3.ЗГГФ в природни паркове които нямат устройствени документи; 

4.ЗГГФ попадащи в защитени зони обявени по реда на Закона за биологичното 

разнообразие/ЗБР/. 

Гори и горски територии в резервати, подържани резервати, национални паркове, 

защитени местности и природни забележителности обявени по ЗЗТ. 

На територията на ТП ДГС „Селище” попадат следните защитени територии: 

ПЗ ”Жабата” ,ЗМ ” Чибуците” Вековни дървета –Бяла мура. 

 

 

Таблица1.Данни за защитени територии, попадащи в границите на ДГС ”Селище” 

 

Защитена 

територия 

Пло

щ 

/ха/ 

Отдел/ 

подотде

л 

Землищ

е 

Заповед за 

обявяване 

/ограничения 

Запове

д за 

прекат

егориза

ция 

Цел на 

обявяв

ане 

Природна 

забележителн

ост 

”Жабата” 

0,1 23”3” с.Меден

и 

поляни 

№448/25.04.1984год. 

но КОПС 

Ограничения: 

1.Късане или 

изкореняване на 

растения 

2.Паша на домашни 

 Опазва

не на 

скален 

феноме

н 
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животни 

3.Разкриване на 

кариери. 

4.Всякакво 

строителство,освен 

предвиденото  по 

проект 
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ПЗ”Жабата 
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Защите

на 

местнос

т”Чибу

ците” 

5,7 254”а

” 

Гр.Сърн

ица 

№ 25/09.01.1989 год. на КОПС 

1.Сечене, чупене,кастрене и 

повреждане на дървета. 

2.Късане или изкореняване на 

растения. 

3.Паша на добитък по всяко време и 

от всякъв вид. 

4.Палене на огън извън 

определените места. 

5.Извеждане на сечи освен 

ландшафтни след съгласуване на 

РИОСВ. 

6.Преследване ,ловуване и убиване 

на всякакви видове животни. 

7.Замърсяване на водите. 

8.Всякакво строителство, освен 

предвиденото по проект. 

 Опазва

не на 

ендеми

т 
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ЗМ ”Чибуците” 

 

Таблица2.  Списък на вековни дървета на територията на ДГС „Селище” обявени със 

заповед на КОПС 

 

Вековни 

дървета 

Заповед за 

обявяване 

Землище/местност Години Височини  Обиколка 

Бяла мура №450/25.04.1984г 

на КОПС 

Отд.164”а” 300 24 2 

 

Съгласно последните действия по изграждането на Национална екологична мрежа на 

територията на страната са идентифицирани защитени зони по смисъла на закона за 

биологичното разнообразие на територията на стопанството: 

Цялата територия на ДГС „Селище” е  включена като защитена зона в европейската 

екологична мрежа-Натура-2000.Цялата територия /от отдел № 1 до отдел №324 / на ТП ДГС 

,, Селище “ попада  във ВКС 2 . Тя е общоевропейска мрежа,съставена от защитени 

територии, целяща да осигури дългосрочно оцеляване на най-ценните и застрашени видове 

и местообитания в съответствие с основните международни договорености в областта на 

опазването на околната среда и биологично разнообразие.Зоните, попадащи в екомрежата се 

определят от две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския Съюз: 

-Директива-92/43/ЕЕС-за запазване на природните местообитания на дивата флора и 

фауна,така наречената/Директива на хабитатите/ и Директива -79/409/ ЕЕС-за съхранение на 

дивите птици или/Директива за птиците/.  

 

Защитена зона за местообитанията по Директива 92/43/ЕЕС 
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Защитена зона„ Родопи-Западни”-BG 0001030 е обявена съгласно чл.6, ал.1 т.3 и т.4 от 

ЗБР.Общата и площ съгласно РМС №811/16.11.2010 год.е  272 851,4 ха. 

 

ДГС”Селище”  извършени от лесоустройтелите  не са установени находища на видове 

попадащи в приложение 1 от  Националното ръководството.  

Преди години е имало наличие на застрашен от изчезване тревен вид Сплескан 

дифазиаструм (Сплеснат плаун) Diphasiastrum complanatum (L.) Holub Diphasium 

complanatum (L.) в района от м.Крушата до м.Бардуче. 

 

 
 

 

Сплескан дифазиаструм (Сплеснат плаун)  

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub Diphasium complanatum (L.)  
 

Rothm., Lycopodium complanatum L. Сем. Lycopodiaceae – Плаунови Описание на вида 

Многогодишно тревисто растение. Има вилужно разклонено пълзящо и приповдигащо се 

стъбло, достигащо 1,5 m дължина. Изправените клонки са зеленикави и силно сплескани. 

Листата са разположени на кръст в 4 реда по разклоненията на клонките. Спороносните 

класчета са цилиндрични, събрани по 2 или 3 и разположени на дълги до 12 cm дръжки. 

Размножава се вегетативно чрез издънки от наземното стъбло и чрез спори. Период на 

спороносене Спороносене: август–септември Природозащитен статут Включен в Червена 

книга на България, т. 1, с категория Регионално изчезнал, и в Закона за биологичното 

разнообразие. Местообитания У нас е установен по силикатни скали, главно на влажни и 

сенчести места в иглолистни гори от смърч и бял бор. В Северното полукълбо се среща в 

различни местообитания с различни екологични условия, включително и по открити горски 

поляни и пасища. Разпространение в България Установен е в диапазона 1400– 1600 m н.в. в 

Западни Родопи, северно от Доспат, около гр. Сърница. Наличието на вида не е 

потвърждавано от 1934 г.  

 Мониторинг на ВКС 3. Екосистеми и местообитания. Редки, защитени или застрашени от 

изчезване екосистеми, местообитания и рефунгии на територията на ТП ДГС ,,Селище “. 
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- G1.6922/G1.6923/G1.6932/G1.6933 Southeastern Moesian and Balkan Range neutrophile beech 

forests – извършен е мониторинг на 2 броя насаждения. Жизнеността на отделните дървета и 

насаждения е добра.  Повреди от биотични или абиотични фактори – на места единично 

пречупени дървета, както и наличие на единично изсъхнали дървета. Няма наличие на ясно 

изразени суксцесионни процеси. Дегенеративни процеси и потенциални заплахи за проверените 

насаждения не са установени.  

Има възобновителни процеси. 

- G 4.6  Mixed ( Abies)- (Picea)- (Fagus) Woodland - извършен е мониторинг на 2 броя 

насаждения. Жизнеността на отделните дървета и насаждения е добра. Повреди от биотични 

или абиотични фактори – на места единично пречупени дървета, както и наличие на единично 

изсъхнали дървета. Няма наличие на ясно изразени суксцесионни процеси. Дегенеративни 

процеси и потенциални заплахи за проверените насаждения не са установени. Има установен 

подраст, който е укрепнал. 

- G 3.1 E1  South- easter Moesian (Picea abies) forests - извършен е мониторинг на 2 броя 

насаждения. Жизнеността на отделните дървета и насаждения е добра. Повреди от биотични 

или абиотични фактори – на места единично пречупени дървета, както и наличие на единично 

изсъхнали дървета. Няма наличие на ясно изразени суксцесионни процеси. Дегенеративни 

процеси и потенциални заплахи за проверените насаждения не са установени. Има установено 

възобновяване. 

 

- G3.16  Moesian [Abies alba] forests – извършен е мониторинг на 2 броя насаждения. 

Насажденията са в добро здравословно състояние. Повреди от биотични или абиотични 

фактори – на места единично пречупени дървета, както и наличие на единично изсъхнали 

дървета. Няма наличие на ясно изразени суксцесионни процеси. Дегенеративни процеси и 

потенциални заплахи за проверените насаждения не са установени. Установено е наличие на 

възобновяване. 

- Old growth forests/ гори във фаза на старост/-  извършен е мониторинг на 2 броя насаждения. 

Насажденията са в добро здравословно състояние. Повреди от биотични или абиотични 

фактори – на места единично пречупени дървета, както и наличие на единично изсъхнали 

дървета. Няма наличие на ясно изразени суксцесионни процеси. Дегенеративни процеси и 

потенциални заплахи за проверените насаждения не са установени. Установено е наличие на 

възобновяване. 

 

 Мониторинг на ВКС 1.2 -  застрашени, изчезващи  и ендемични  видове- растения. 

 

- Дива мащерка – (Thymus serpyllum )- плътност на популацията  50 бр/кв.м. в добро 

здравословно състояние . 

- Жълт кантарион (Hypericum perforatum )- два броя находища с различна площ , от 

млади и фертилни екземпляри в добро здравословно състояние . 

 

  Мониторинг на ВКС 1.2 и 1.3 -  застрашени, изчезващи  и ендемични  видове- животни. 

- Видра (Lutra lutra) 

- Кафява мечка (Ursus arctos ) -наблюдавани два индивида кална лапа Вищерски преслап 170 

отдел .  

- Черен щъркел – ( Ciconia nigra ) – наблюдаван е един вид кацнал на ливада м.Беевото.  

- Глухар (Tetrao urogalus ) – установени следи . 

-Черен кълвач (Driocopus martius ) наблюдавани са 2 индивида . 

- Голям Ястреб (Accipiter gentilis ) наблюдавани 2 вида . 

- Малък Ястреб (Accipiter nisus ) наблюдавани 2 индивида . 

- Лещарка ( Tetrastes bonasia )- наблюдавани са 2 индивида . 

Пеперуди ; 

Четириточкова меча пеперуда (Euplagia quadripunctaria) 

Земноводни влечуги ; 
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-Шипоопашатата костенурка (Testudo hermanni)- не е наблюдаван през 2021 г . 

 

Мониторинг на ВКС 4. Екосистемни услуги от критично значение. Основни екосистемни 

услуги от критично значение в определени ситуации, вкл. опазване на водосбори и контрол на 

ерозия на уязвими склонове на територията, стопанисвана от ТП ДЛС „Селище ”. 

 

 - ВКС 4.1.- Гори, представляващи единствени източници на питейна вода- 

извършен е мониторинг на  25  отдела  и подотдели 33 броя насаждения с обща площ 

332.3 ха, от която залесена 332.3 ха. 

 

 Жизнеността на отделните насаждения е добра. Обезлистване няма, повреди от биотични 

и/или абиотични фактори се наблюдават на места- единично пречупени дървета и единично 

изсъхнали дървета. Няма наличие на ерозионни процеси и не се складира дървесина в 

близост до водните течения. Не е извършван извоз при преовлажнена почва. Спазват се 

изискванията за извършване на лесовъдски мероприятия в буферните зони около постоянни 

водни течения. За ВКС се считат също и горски територии попадащи в близост до 

източници за питейно-битово водоснабдяване, но без определени официални СОЗ. 

 Горски територии, представляващи горна граница на гората (ГГГ), определени по 

реда на ЗГ или включени в 200 метровата ивица под ГГГ;  

 

4. Крайречни естествени гори от Fraxinus оxycarpa, Ulmus minor, U. laevis, Salix alba, 

Alnus glutinosa, Populus alba, Populus nigra, Platanus orientalis, попадащи в заливаемата 

тераса на речното течение; 

 

  

 

През 2021 г са представени  отдели, попадащи ВКС 4. 

 

За територията на ДГС”Селище” в тази консервационна стойност попадат следните отдели и 

подотдели: 

 

ДГС/ДЛС 

 

Отдели Площи на 

отделите 

Вододайни 

зони гр/с…. 

  

Водохващани

я за питейни 

цели 

  

Вододайна 

зона на река 

  

Каптажи 

гр.Сърница 

231,248,255,256,259,274,276,297,298,303,306,30

7 

653,4 

Каптажи 

с.Побит 

камък 

131 32,1 

Горски 

чешми и 

кладенци 

6,10,18,22,23,54,79,163,136,142,144,145,189,263

,284,287,293,297,299,302,303,310,312,316 

1343,3 
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ВКС 4.1 Гори единствени източници за питейна вода, съгласно „Националното 

ръководство за определяне на гори с висока консервационна стойност”, включва 

следните отдели и подотдели: 131 а; 216 в; 217 в; 231 б; 248 з; 255 б; 256 л; 258 е; 259 в; 

274 в; 275 б; 276 б; 278 а, б, в; 279 б, в; 281 б; 284 г, д; 286 б; 297 в; 298 б; 299 б; 302 в; 

303 ф, я; 304 г, д; 306 и, к, м; 307 г - с обща площ 332.3 ха, от която залесена 332.3 ха. 

     Включените горскостопански единици са определени въз основа на       интервюта с 

персонала на стопанството.  

ЗАПЛАХИ ЗА ВКС 4.1 

1. Намаляване на пълнотата на насажденията под 0,5. 

 2. Складиране на дървесина непосредствено във водните течения. 

  3. Извършване на подвоз и извоз на дървесина, когато почвата е мокра и/или 

преовлажнена.  

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 4.1  

Горските стопани трябва да използват мониторинга на водите, извършван от 

компетентните органи – РИОСВ или водностопанските фирми. За водоизточниците, които 

не са включени в горепосочения мониторинг, се провеждат периодични консултации със 

съответните заинтересовани страни. 

Заплахи за ВКС 5 

     -Незаконни -сечи , добив на растения ,гъби и билки. 

     -Бракониерство. 

 

 

ПРЕПОРЪКИ И УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ВКС 5  

 

- Веднъж на пет години да се извършва консултация със местната власт и населението 

за проверка социалната значимост на ресурсите на територията на ТП ДГС „Селище” 

съгласно определението за ВКС 5. 

- Ежегодно да се извършва мониторинг и контрол  

 

На територията на ТП ДГС „Селище ” не са установени горски територии,    отговарящи на 

изискванията в определението по ВКС 5 и ВКС 6 

              

          ВКС 6. 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. 

- Горски територии в 50 м. ивица около туристически обекти, както и горски територии с 

изключителна естетическа и рекреационна стойност (вкл. единични дървета или малки групи 

дървета – напр. вековни или забележителни дървета), чешми, беседки, образователни 

маршрути, и др. важни за туризма и образованието места, определени при консултациите с 

местните хора и активни в района туристически групи, сдружения и компании. 

В ТП ДГС „Селище” няма наличие на това ВКС. 
 

XII. Представителни образци на естествените екосистеми 

 

Мониторинг на ВКС 3 -  горски територии, представляващи  редки, защитени или  

застрашени от изчезване екосистеми, местообитания или рефугии 

 

През 2016 година със Заповед № РД 05-272/ 23.06.2016 г. на Директора на ТП ДГС 

„Селище ”и заповед № РД 49- 493/ 13.12.2016 г.  на Министъра на земеделието и храните е 
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направена промяна в Горите във Фаза на Старост /ГФС/, като  общата площ възлиза на 1398,9 

ха. 

  

През 2021 година Доклада за ГВКС бе актуализиран по съответствие и изискания начин , 

бяха актуализирани заповедите за определяне на гори във фаза на старост и представителните 

образци на горските екосистеми. 

 Горите фаза на старост представляват 1398,9 ха или 9 % от общо залесената площ горска 

територия държавна собственост . 

 

Мониторингът на тези ГВКС включва извършване на периодични наблюдения и анализ на 

състоянието на вида гора, чрез теренни наблюдения. 

 

Списък на представителните екосистеми в който няма  да се извършват дейности  на площ 253 

,6 ха на територията на  ТП ДГС ,, Селище “.  

 

1. Бялборови гори общо  - 112, 7 ха . 

               2. СМЪРЧОВИ ГОРИ ОБЩО  - 114,4 ха 

 

3.Букови гори – 4,0 ха  

4.Мурови 95 АО – 3,1 ха  

5. Смесени иглолистни и иглолистно-широколистни гори-19,4 ха . 

 Обща площ 253 ,6 ха на територията на  ТП ДГС ,, Селище.  

Извършеният мониторинг в горите с висока консервационна стойност на територията 

на ТП ДГС „Селище ” показва, че като цяло здравословното състояние  на 

насажденията е добро. Наблюдават се повреди от биотичен и абиотичен характер на 

единични дървета или на малки групи от дървета , които не оказват отрицателно 

въздействие върху екосистемата. 

 

XIII.  Въздействие на дейностите по управление върху околната среда; 

 

Планираните и проведени през 2021 година мероприятия не са оказали отрицателно 

въздействие върху околната среда.  

В зрелите насаждения се проектират предимно постепенни сечи с голям възобновителен 

период. Извеждат се отгледни сечи, технически сечи, необходими за осветление на път и за 

противопожарни просеки, санитарни и принудителни сечи, като последните два вида сечи се 

извеждат по състояние и/или предписание, с цел подобряване на фитосанитарното състояние на 

насажденията.От възобновителните сечи се провеждат сечи с дълъг възобновителен период . 

При планирането и провеждането на всички горскостопански мероприятия през 2021 година са 

спазени препоръките и указанията за стопанисване на съответната ВКС, посочени в Доклада за 

ГВКС на ТП ДГС „Селище ”.  

 

След приключване на сечта на горскостопанските дейности / изведени сечи / през 2021 

година се следи за въздействието на изведената сеч върху ключови елементи на околната среда, 

съседни имоти и инфраструктура на територията на ТП ДГС „Селище ”. От направените 

наблюдения може да се направят следните общи констатации относно: 

 Повреди по подраста в насажденията с извършена оценка - установени са 

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.  

 Оставяне на мъртва дървесина - в насажденията с изведени сечи е налична стояща 

и лежаща мъртва дървесина. 



 19 

 Въздействие върху идентифицираното биоразнообразие - при установяване се 

описва в технологичния план и карнет описа на насаждението и се дават мерките 

за тяхното опазване. 

 Водни ресурси на територията и/или в близост до насажденията - при наличие на 

водни течения  в листа за предварителна оценка са дефинирани мерките за 

опазване. 

 Въздействия върху съседни насаждения – констатира се неблагоприятни 

въздействия върху почвата, в резултат на  извоза на дървесина. 

На територията на ТП ДГС „Селище ” не е установено наличие на инвазивни за страната 

дървесни и животински видове. 

През 2021 година на територията на стопанството не са използвани биологични агенти, 

пестициди и торове. 

Ежегодно на територията на стопанството се извършва мониторинг. 

След проведените планувани горскостопански дейности за 2021 година не е установено 

негативно въздействие върху водните ресурси, не се забелязва повреда върху почвата, която да 

допринесе за ерозионни процеси, състоянието на пътищата е сравнително добро, като при 

възможност, според атмосферните условия и особености на терена се рехабилитират . При 

наличието на постоянни водни течения , преминаващи през или по границата на насажденията 

предвидени за сеч , се оставя 15 м буферна зона , която се отразява в карнет – описа и 

технологичния план на насаждението и се описват мерките за опазване на водното течение . 

През изминалата година не са констатирани фрапиращи повреди от горскостопанската дейност .  

Преди маркиране на всяко едно насаждение на територията на ТП ДГС ,, Селище “ се обхожда с 

GPS – устройство и се отбелязва на терен . 

През последните седем години не е извършвано залесяване понеже има добро естествено 

възобновяване .Ежегодно на територията на ТП ДГС ,, Селище “ се извършва мониторинг на 

биологичното разнообразие и на редки , застрашени и изчезващи горски екосистеми .Данните 

от мониторинга показват , че състоянието на горите е добро и няма отрицателни въздействия от 

горскостопанската дейност .Проведените горскостопански дейности през 2021 г . не са указали 

негативно въздействие върху водните ресурси и почвата , което да доведе до възникване на 

ерозирани  процеси . Състоянието на горските пътища е добро , като при нужда се извършва 

текущ ремонт с техника на стопанството . 

 

XIV.  Въздействие на дейностите по управление върху социалната среда 

 

Извършените лесовъдски дейности са насаочени към подобряване здравословното 

състояние на горите , подпомагане създаването и поддържането на смесени насаждения с 

неравномерна структура .Съгласно чл .115 от Закона за горите , до 1/3 от годишното ползване 

на дървесина може да бъде представено на “ местни търговци “.Всяка година ТП ДГС ,, Селище 

провежда процедури за добив и продажба на дървесина с ограничаването за “местни търговци “ 

са предложени на процедури – 12216 м3.  

Съгласно принцип 2 от Националния стандарт за отговорно управление на горите 

стопанството се задължава да поддържа и насърчава социалното и икономическо благополучие 

на местните общности. Част от изпълнението на този си ангажимент е предоставянето на 

дървесина по такси на корен на физически лица. Снабдяването на местното население с дърва 

за огрев става чрез подаването на одобрени от Кмета на общината по населени места, попадащи 

на територията на стопанството. Считаме, че местното население няма проблем с ползването на 

дърва за огрев. Община Сърница  и кметствата бяха  информирани относно вид дейност, 

обекти, местности, сключени договори, маршрути за движение на транспортни средства по 

горските автомобилни пътища на от  ТП ДГС ,,Селище ‚„„. 

Дърводобив  Разчет :30707 м3 ; Отчет 38717 м3 през 2021г . Продажбата на добита 

дървесина от склад разчет 43006 м3 ; отчет 38187м3 . 

До 1/3 от годишното ползване на дървесина , както за дърводобив, така и за закупуване 

се предоставя на местни търговци, чиито адрес на регистрация са на територията на община 

Велинград. 
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Местното население закупува дърва за огрев от склад на база установен ценоразпис и по тарифа 

на корен, след представен списък от кмета на община Сърница .  

През 2021 г. на физически лица са предоставени 10792 пл.м3 дърва за огрев . По разчет 13333 

м3 за трите населени места с. Медени поляни ; с. Побит Камък ; гр. Сърница . 

 

Количество дърва за огрев в пространствени куб.м за продажба цени в лева без ДДС  

5 лв ., иглолистни дърва огрев местно население  . 

- Гр. Сърница – 9803 м3  

- С. Медени поляни – 1630 м3  

- С. Побит Камък – 1900 м3  

Има определени лица отговарящи за цялостната организация за снабдяването на 

населението с дърва огрев до края на 2021 г. Съобщението е публикувано в сайта на ТП ДГС ,, 

Селище “ с отговорните лица и телефони за връзка с тях .  

Обектите от културно- историческо, икономическо, екологично и религиозно или духовно 

значение за местните общности са в добро състояние. 

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 „Селище ” се осъществява по отговорен начин, 

съчетаващ екологичните, икономическите и социални ползи от горите. 

Ежегодно заинтересованите страни се известяват  и запознават с резултатите от 

проведения Мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху 

социалната и природна среда в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Селище ”.  

Кореспонденцията със заинтересованите страни се води чрез писма и по електронен път, 

като въпросните материали се публикуват на интернет страницата на стопанството в раздел 

„Горска сертификация”, а именно: https://ucdp-

smolian.com/bg/dokumenti?b=34&t=woodCertificate . Не са редки случаите, когато въпроси се 

поставят и обсъждат устно чрез телефонни или явни разговори. На заинтересованите страни се 

предоставя информация с различни аспекти: известия за отдели, неразрешени за паша на 

територията на стопанството и известие за новите дърводобивни обекти, в близост до населени 

места. 

XV. Промени в околната среда 

Няма установени съществуващи промени в околната среда на територията на стопанството . 

През изминалата година няма големи природни нарушения , които да оказват негативни 

въздействия върху околната среда . 

Основни предизвикателства за подобряване ефективността и продуктивността на 

горското стопанство при спазване на националния стандарт за отговорно управление на горите 

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

икономически и социални. Те са обвързани с голям брой заинтересовани страни. За 

подобряване ефективността и продуктивността е необходимо популяризиране на ползите от 

прилагане на националния стандарта за отговорно управление на горите. 

След проведените горскостопански дейности, резултат от спазването на основните 

лесовъдски принципи, съобразени с действащата нормативна уредба на територията на ТП ДГС 

,,Селище „„ не са констатирани промени в околната среда, няма големи природни нарушения. 

Извършеният мониторинг показва, че ДГС Селище  приключва 2021 година с добър 

екологичен и социален резултат. 

                                                                                                               И.Д.Директор :******* 

Изготвил, ********* /инж.Ахмед Кисьоски/ 

инж. Ахмед Нисан , лесничей при ТП ДГС ,, Селище „„ 

 

 

*Налице е положен подпис , като същия е заличен , съгласно Общия регламент за защита на 

личните данни ( Регламент ( ЕС ) 2016 /679. 

https://ucdp-smolian.com/bg/dokumenti?b=34&t=woodCertificate
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