ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - ГР. СМОЛЯН
ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО” КРУМОВГРАД
гр. Крумовград, пл. “България” 8 тел.03641 / 7201 fax 7209

ОДОБРЯВАМ,
Директор на ТП “ДГС Крумовград“: …………………….
инж. Антон Пехливанов

ДОКЛАД
И АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ НА
ДЕЙНОСТИТЕ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
в териториалния обхват на ТП „ДГС Крумовград“
през 2021 година
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Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на Заповед № 52от 04.02.2020г. на Директора
на ТП „ДГС Крумовград“ и във връзка със спазването на Принцип 8, Критерий 8.2, Индикатори
8.2.2 и 8.2.3 от Националния стандарт за отговорно управление горите в България за извършване
на мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление на горските територии в
обхвата на ТП „ДГС Крумовград“.
Резултатите от проведения мониторинг са систематизирани и са в съответствие с
утвърдената „Система за мониторинг на територията управлявана от ТП „ДГС Крумовград“, както
следва:
Кратка информация за стопанството към дата 31.12.2021 година.
Държавно горско стопанство "Крумовград" е получило името си от гр. Крумовград, който е
общински и икономически център и е седалище на стопанството.
Намира се на територията на област Кърджали. В административно отношение
ДГС
"Крумовград" - гр. Крумовград е териториално поделение на Южно централно държавно
предприятие – гр. Смолян и се числи към Районна дирекция по горите
гр. Кърджали.
Държавно горско стопанство "Крумовград" обхваща изцяло горите на територията на
едноименната община и числящите се към нея землища на град Крумовград и селата то се намира
между 41о21' и 41о41' северна ширина и 25o29' и 25o57' източна дължина по Гринуич.
Заема част от Източните Родопи. Обхваща по-голямата част от водосборния басейн на река
Крумовица и част от водосбора на река Бяла река.
Общата площ на ТП „ДГС Крумовград“ е 50031,7 ха, от която държавна собственост –
44375,9 ха. ТП „ДГС К“ е разположено в Кърджалийска област, На север стопанството граничи с
ТП ДГС Кърджали, ТП ДГС Хасково и ТП ДГС Маджарово, на изток - с ТП ДГС Ивайловград, на
запад - с ТП ДГС Момчилград и ТП ДГС Кирково и на юг-с Република Гърция.
ТП ДГС „Крумовград” обхваща изцяло горите на едноименната община и числящите се
към нея землища на град Крумовград и селата Аврен, Багрилци, Бараци, Благун, Бойник, Бряговец,
Бук, Вранско, Голяма чинка, Голям девисил, Голямо каменяне, Горна кула, Горни юруци, Гривка,
Гулийка, Гулия, Девисилица, Девисилово, Джанка, Доборско, Долна кула, Долни юруци,
Дъждовник, Егрек, Едрино, Звънарка, Златолист, Калайджиево, Камен ка, Кандилка, Качулка,
Ковил, Кожухарци, Котлари, Красино, Къклица, Лещарка, Лимец, Луличка, Малка чинка, Малко
каменяне, Малък девисил, Метлика, Морянци, Овчари, Орешари, Падало, Пашинци, Пелин,
Перуника, Подрумче, Полковник Желязово, Поточница, Рибино Рогач, Ручей, Самовила, Сбор,
Синигер, Скалак, Сладкодум, Сливарка, Стари чал, Странджево, Студен кладенец, Сърнак,
Тинтява, Токачка, Тополка, Хисар, Храстово, Чал, Черничево, Чернооки, Стражец и Съдиево.
През територията на стопанството минават следните основни пътища: МомчилградКрумовград-Ивайловград, с отклонение (в източната част на стопанството) за с. Падало, с.
Странджево и от там за гр. Хасково и гр. Маджарово; Крумовград - с. Голямо Каменяне - с. Аврен
- с. Егрек, което при с. Голямо Каменяне има разклонение за с. Черничево, с. Стражец и с. Горни
Юруци; Крумовград - с. Токачка и от там за прохода „Маказа“; Крумовград - с. Поточница язовир „Студен Кладенец ”- гр. Хасково.
Повечето села са свързани чрез асфалтирани пътища с гр. Крумовград и помежду си, а една
малка част с камионни пътища с макадамова настилка.
Най-близката жп гара е в гр. Момчилград, отстояща на 30 км. от гр. Крумовград.
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ТП ДГС Крумовград се намира между 41°21 и 41°41 северна ширина и 25°29 и 25°57 източна
дължина по Гринуич. Заема част от източните Родопи. Обхваща по-голямата част от водосборния
басейн на река Крумовица и част от водосбора на река Бяла река. Формата на стопанството
представлява неправилен многоъгълник, наподобяващ формата на котва. С най-дълги диагонали в
посока СЗ-ЮИ и СИ-ЮЗ, с дължина 43.5 km, въздушна права линия. Общата площ на териториално
поделение ДГС Крумовград е 50 031,7 хектара, от която 43 738.2 хектара залесена, 79.1 хектара
незалесена дървопроизводителна и 6214.4 хектара недървопроизводителна.
Релефът на Източните Родопи е дело на вертикалните движения на земната кора/
хлътването на Тракийската низина и Бяло море/ Територията на стопанството в геоморфоложко
отношение е много разнообразна и се характеризира със силно изразена разчлененост с неголеми
превишения, което обуславя хълмисто-предпланински и равнинно-хълмисти релефи. В резултат на
мощни денудационни процеси през терциера се е получило силно разчленяване на микрорелефа.
Затова сега са характерни острите била и дълбоки долове, стръмните и каменливи склонове, което
обуславя силно пресечен терен и добре развита хидрографска мрежа.
На територията на ТП ДГС Крумовград се редуват, както залесени, така и оголени, средно
високи или хълмисти ридове, много често подложени на силна ерозия и денудация.Найхарактерно изразен е ридът „Мъгленик”, който започва от прохода „Маказа”. От този рид в
северна посока се отклоняват множество ридове, който взети заедно, образуват един широк рид,
наречен „Иран Тепе”/на името на едноименен връх/ , който обхваща теренът между реките Арда,
Крумовица и Бяла река.Ридът е гъсто разчленен от притоците на тези реки и само в северната част
образуват широко, плоско било, известно под името „Сърта”.
Климатичните условия, са решаващ фактор за горско-растителното райониране и за
формирането на различни типове горски месторастения.
Районът на стопанството попада в Континентално-средиземноморска климатична област,
Южно-българска климатична подобласт, Климатичен район на източнородопските речни долини
(100-400 m, н.в.) и Източнородопски нископланински климатичен район (400-100 m, н.в.). В
долния равнинно – хълмист и хълмисто предпланински пояс на дъбовите гори, под комплексното
въздействие на климатичните елементи се създават условия за формирането на свежи и сухи
(главно на припечни склонове) месторастения, заети от естествени насаждения от благун, космат
дъб, келяв габър и др., и изкуствено създадени култури от ч. бор, бял бор, акация, орех и др.
В подпояса на хълмисто – предпланинските смесени широколистни гори преобладават
свежите месторастения, заети от зимен дъб, бук, габър и техните спътници клен, череша, брекиня,
скоруша, липа и др., следвани от сухите с естествена растителност от благун, цер и спътниците им
клен, мъждрян и др. Тук са създадени култури от бял бор, черен бор и др.
ТП ДГС Крумовград не се отличава с голямо почвено разнообразие, като на територията му
се срещат три почвени типа: алувиално-делувиална, канелено горска излужена и кафява горска с
три подтипа-светла, преходна и тъмна.

Във вертикално отношение горските масиви са разположени в голям диапазон от
надморски височини от 145 до 1121,8 м н.в., което обуславя тяхното разпределение в 2 пояса и
четири подпояса, а именно:
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Ю-1 - Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-800 м
н.в) с подпояси:
Ю-1-1 - Подпояс на крайречните и лонгозни гори (0-800 м н.в);
Ю-1-2а - Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (0-600 м н.в);
Ю-1-3 - Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори (601-800 м
н.в);
Ю-11 - Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни (801-2200 м. н.в)
Ю-11-1 - Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (801-1500 м н.в)
В района на стопанството са разпространени следните естествено растящи видове: бук,
зимен дъб, благун, келяв габър, черен бор и други. От тези дървесни видове са сформирани както
чисти букови, зимендъбови, благунови и други насаждения, така и смесени широколистни,
широколистно-иглолистни дървостои.
В резултат на извършената възобновителна и лесокултурна дейност са създадени и се
развиват успешно култури от бял и черен бор, смърч, зелена дуглазка, червен дъб и други.
В състава на растителните формации участват и следните храстови и тревни видове: шипка,
леска, люляк, коприва, папрат, смрадлика.
Вертикалната зоналност на горската растителност и разпределението й по формации е
както следва:
в Ю-1 попадат 64,0%
в Ю-11 попадат 36,0%
Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори Ю-I (0-800м
н.в.)
Подпояс на крайречните и лонгозните гори - Ю-М (0-800 м н.в.);
Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори - Ю-!-2а, 2 (0-600 м н.в.)
Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори Ю-!-3 (600-800 м
н.в.)
Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни Ю-М (800-2200 м н.в.)
Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела - Ю-II-I (800 - 1500 м н.в.)
Бъдещите горскостопански мероприятия ще бъдат насочени към запазване на естествените
насаждения. Участието на коренната растителност трябва да заема поне половината от площта на
културите. Целта трябва да бъде постигане на оптимален подходящ състав и продуктивност от III
бонитет, за да се използва действителния потенциал на месторастенето.
Система за мониторинг на територията на ТП „ДГСКрумовград“
1. Финансов план на стопанството.
По финансов план за 2021 г. предвиденото ползване на дървесина е 43286 м3 с приходи от
продажба на дървесина 1 989 025 лв. Добитата и реализирана дървесина за периода от 01.01.2021г.
до 31.12.2021 г. е 42402 м3 стояща маса, на обща стойност 1 759 603 лв.
Изпълнението на годишния план в натура към 31.12.2021 г. е 98 % спрямо разчета за
годината. Финансовият резултат на ТП „ДГС Крумовград“ към 31.12.2021 г. е -62549 лв.
2. Социални споразумения.
През 2021 г. в стопанството няма постъпили жалби от страна на служители в стопанството.
В ТП „ДГС Крумпвград“ имаме сключен Колективен трудов договор със Синдикалната
организация в стопанството към КНСБ със срок до 31.12.2021г. Колективният трудов договор е
съобразен изцяло с действащият Браншовия трудов договор.
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3. План/програма за обучение и квалификация на персонала.
От началото на 2021г. в ТП „ДГС Крумовград“ са извършени обучения на работниците и
служителите както следва:
3.1. Обучение по горска сертификация. Проведено на 17.09.2021г., което обучение включва
запознаване с: общи аспекти и действащи процедури; базови конвенции на МОТ; идентифициране
на редки и застрашени видове и мерки за опазване; ГВКС; мерки за опазване на водните ресурси,
почвите и биологичното разнообразие при планиране и провеждане на горскостопански дейности;
екосистемни услуги – поддържане и/или подобряване; изготвяне на оценки за потенциалното и
реалното въздействие върху околната среда и оценка на социалното въздействие; разработване и
прилагане на мерки за ограничаване на негативните въздействие; ползване на търговските марки
съгласно Националния стандарт за сертификация.
3.2. Обучение на тема: Разграничаване и докладване на случаи на сексуален тормоз и
полова дискриминация, проведено на 17.09.2021г. от юрисконсулта на стопанстовото Христо
Чанков.
3.3. Обучение на тема: Обучение по охрана и контрол на горските територии – откриване на
нарушения и съставяне на актове – АУАН, проведено на 10.09.2021г. от юрисконсулта на
стопанстовото Христо Чанков.
3.4. Обучение на тема: Съвещание по маркиране на лесосечния фонд и качеството по
извеждане на отгледни и възобновителни сечи, проведено на 17.09.2021г. от Директора на
стопанстовото инж. Антон Пехливанов.
3.5. Обучение по безопасност и здраве при работа, проведено на 20.09.2021г. от
инж.Неделчо Димитров – Зам. Директор и отговорен за провеждане на обучението по безопасност
и здраве при работа, включващо: използване на лични предпазни средства; аспекти свързани с
предоставянето на инструктажи на работниците на фирми изпълнители; аспекти на контрола по
ползването на лични предпазни средства и подходящо работно облекло от горските работници,
изправността на техниката и изпълнението на мерките за безопасна работа в горите; безопасна
работа с и третиране на опасни вещества; употреба, приложение и съхраняване на пестициди;
прилагане на спешни мерки за неутрализиране на разливи и други инциденти с химикали.
Обучение по използване на лични предпазни средства.
3.6. Обучение на тема: Прилагане на релевантно законодателство – във връзка с изменение
и допълнение на Наредба № 8 от 05.08.2011г. за сечите в горите, проведено на 27.09.2021г.
3.7. Обучение по горска сертификация във връзка с предстоящ одит и на тема запознаване
със списъка на инвазивните видове съгласно Заповед № 47 от 05.02.2020г. на Директора на ТП
„ДГС Круовград“, проведени на 29.10.2021г.
4. Здравословни и безопасни условия на труд включително на работниците на
подизпълнителите.
На всички работещи ТП „ДГС Крумовград“ е предоставено полагащото се облекло и лични
предпазни средства.
Стопанството е осигурило условия за безопасно и нормално изпълнение на трудовата
дейност на всички работници и служители.
На всички ново постъпили работници и служители се прави начален инструктаж, за което
инструктираните лица полагат подпис в книгата за инструктажи.
Периодичните инструктажи се провеждат един път годишно, което се удостоверява с
подпис на инструктираното лице.
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От началото на 2021г. са извършени три извънредни инструктажа за запознаване на всички
работници и служители с противоепидемичните мерки въведени от Министъра на
здравеопазването за ограничаване разпространението на COVID-19.
В ТП „ДГС Крумовград“ се извършват инструктажи на всички работници на
Изпълнителите, на които е възложено изпълнението на дейностите в горите.
При всяко въвеждане на работниците в нов подотдел 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 безопасни и здравословни условия на труд,
изправност на техниката и спазване на изискванията за изпълнение на горскостопански дейности“,
към се прилагат към досието на подотдела.
През 2021г. в ТП „ДГС Крумовград“ няма регистрирани трудови злополуки.
В стопанството има двама служители с намалена работоспособност, които изпълнява
работата си съгласно предписанията на здравните органи.
ТП „ДГС Крумовград“ има действащ договор със служба по трудова медицина с „Одико69“ ООД, които извършват ежегодни медицински прегледи на всички работници и служители,
Изготвена е оценка на риска на всички работни места в стопанството.
5. Ангажиране на заинтересованите страни
През 2021 г. са проведени 3 срещи и съвещания със заинтересованите страни по различни
поводи, свързани със дейностите на стопанството, в които се предоставя информация, обсъжда се
и при съгласие от двете страни се утвърждава. Кореспонденцията със заинтересованите страни се
води по електронен път. Предоставя им се информация в различни аспекти: предстоящите и
планувани горскостопански мероприятия през 2021 г. в териториалния обхват на ТП „ДГС
Крумовград“, забрана за паша горски територии държавна собственост, актуализации на доклади и
други.
6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите
Във връзка с опазването на горските територии и дивеча стопанството е разделено на 4
горско технически участъка. Служителите отговарящи за опазването на горските територии са 4
старши лесничея и 24 горски стражари.
За 2021 г. са извършени 910 бр. проверки, в т.ч. обекти за добив на дървесина 205 бр.,
превозни средства 180 бр., 303 бр. проверки на ловци и 222 бр. проверки на физически лица. Има
съставен 14 бр. АУАН за извършено нарушение по ЗГ и е задържана дървесина в размер на 5,50
пл. м3 дърва за огрев и 8,12 м3 строителна дървесина.
На територията на стопанството за календарната 2021г. са извършвани проверки и от други
институции – експерти от РИОСВ гр. Хасково, ЮЦДП гр. Смолян, РДГ Кърджали, РСПБЗН гр.
Крумовград, представителни на ЛЗС и ГСС гр. Пловдив.
7. Изпълнение на горскостопанския план.
ТП „ДГС Крумовград“ има утвърден горскостопански план със Заповед № 38/19.01.2019г.
на Изпълнителния директор на ИАГ с период 2018-2028 г.
Всички предвидени дейности във ФП за 2021 г. са изпълнени.
Предвидените във финансовият план подготовка на почвата и залесяване са значително над
предвидените по горскостопански план. Това се наложи за залесяване на невъзобновените площи
освободени след извеждане на санитарни и принудителни сечи.
До 31.12.2021 г. изпълнението на лесокултурните дейности е както следва:
- подготовка на почвата - 6 дка;
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- залесяване – 7 дка;
- отглеждане на култури – 109 дка;
- маркиране на ЛФ за 2022г. – 51165 м3 стояща маса.
- добив на горски репродуктивни материали/ ГРМ/-1500 кг.
Изпълнението на дейностите е извършено, при спазване на действащата нормативна уредба
и утвърдените вътрешни правила в ЮЦДП.
8. Промени в границите, собствеността, функционалността и предназначението на
територии в рамките на стопанството.
През 2021 г. има постъпили заповеди на Министъра на земеделието, храните и горите, за
промяна предназначението от земеделски в горски територии – частна държавна собственост на
обща площ 702 ха, като повечето имоти посочени в заповедите са устроени съгласно настоящия
ГСП от 2018г., като гори върху земеделски земи.
9. Здравословно състояние на горите.
Здравословното състояние на горите на територията на ТП „ДГС Крумовград“ е добро.
За всички установени повреди от биотичен и абиотичен характер са подадени своевременно
сигнални листове, като непрекъснато се следи за състоянието на насажденията. През 2021г. в
стопанството са постъпили 12 броя сигнали листове за повреди от биотичен характер.
Своевременното прилагане на правилните лесовъдски дейности в горските територии на
ТП „ДГС Крумовград“ са намалени до колкото е възможно негативните въздействия от бъдещи
природни бедствия.
10. Ползване и горскостопански дейности.
 площи на проведените сечи – по видове сечи - възобновителни сечи – 713 ха; отгледни
сечи – 400 ха; санитарни сечи – 0,6 ха; принудителни сечи – 5,4 ха;
 почвоподготовка – 6 дка
 площ на залесяването през 2021 година – 7 дка
 През 2021 г. на територията на стопанството са издавани позволителни за добив на
недървесни горски продукти както следва:
- за коледни елхи 5 бр. разрешително.
- за гъби 2 бр. разрешително.
През 2021 г. е извършено изграждане на нови временни извозни пътища и текущ ремонт и
почистване на съществуващи горски пътища със техника собственост на ТП „ДГС Крумовград“,
като за опазване на същите фирмите извършващи горскостопански дейности са информирани и са
им издавани разрешителни за достъп за превозните средства.
През изминалата 2021г. стопанството не е закупувало и не е използвало торове и пестициди
11. Гори с висока консервационна стойност.
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 за обявяването им и изискванията на плановете им за
управление. Извършва се мониторинг на биологичното ранообразие и за всяка една от ГВКС.
Мониторинг на биологичното разнообразие: видовете от ВКС 1.2 застрашени, изчезващи и
ендемични растения, ВКС 1.3 редки, застрашени и ендемични животински видове, ВКС 3 – редки,
застрашени и изчезващи горски екосистеми на територията на ТП „ДГС Крумовград” се прави
текущо. Докладът съдържа информация за определените Гори във фаза на старост и
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представителни образци на територията на стопанството. При проявен интерес се предоставя на
заинтересованите страни за разглеждане и запознаване.
Мониторинг на ВКС 1.1 Защитени територии: На територията на ТП ДГС “Крумовград” са
обявени 12 (дванадесет) обекта със статут на защитени територии по ЗЗТ. Това са:
1) Защитена местност (ЗМ) „Рибино”, обявена със Заповед №583/02.11.2000г. на МОСВ, с
площ 66.3 ха. Установената площ на ЗМ е от цифрови граници с актуален статус предоставени от
МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията и ГСП на
ТП ДГС “Крумовград” към
31.12.2017 г. Общата площ е 42.8 ха, от която 42.1 ха залесена и 0.7 ха незалесена.
Защитена местност (ЗМ) “Рибино” обхваща следните подотдели - 692 ц, 3, 4, 5.
Документи за обявяване:Заповед No.583 от 02.11.2000 г., бр. 99/2000 на Държавен вестник 5832000 г. Цели на обявяване:
1. Опазване на популации на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения, в
т.ч. голям подковонос, малък подковонос, южен подковонос, средиземноморски подковонос,
подковонос на Мехели, трицветен нощник, голям нощник, пещерен прилеп, дългокрил прилеп и
др.;
2. Опазването на карстов ландшафт, включващ скални масиви, извори и пещери:
Режим на дейности:
1. Забранява се строителството на пътища и всякакво ново строителство.
2. Забраняват се кариерни дейности.
3. Забранява се извеждане на голи сечи.
4. Забранява се влизане в пещерите.
5. Забранява се извличане на каквито и да е материали (камъни, глина, пещерни образувания,
гуано и др ) от вътрешността и привходните части на пещерите.
6. Забранява се благоустрояване на пещерите и използването им като места за производствени
дейности искладиране на материали или подслон но домашни животни.
7. Забранява се Изхвърляне на отпадъци, включително в пещерите.
8. Забранява се затваряне на входовете на пещерите.
9. Забранява се употреба на пестициди.
10. Забранява се бивакуване и палене на огън.
2) Защитена местност (ЗМ) “Орешари”, обявена със Заповед №274/23.08.1999г. на МОСВ, с
площ 55.0 ха. Установената площ на ЗМ е от цифрови граници с актуален статус предоставени от
МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията и ГСП на ТП ДГС “Крумовград” към 31.12.2017г.
Общата площ е 59.9 ха, от която 56.4 ха залесена и 3.5 ха незалесена.
Защитена местност (ЗМ) “Орешари”обхваща следните подотдели - 175 а, 1; 176 б, в, г, л, 2, 8;
756 а, б, 1.
Документи за обявяване:
Заповед No.274 от 23.08.1999 г., бр. 78/1999 на Държавен вестник 274-1999 г.
Цели на обявяване:
1. Опазване на местообитанията и популациите на защитени видове растения и животни, в т.ч.
тис, венерин косъм, родопска горска майка, румелийски трахелиум, черен щъркел, египетски
лешояд, белоопашат мишелов, дългоух и полунощен прилеп и др.;
2. Съхраняване на забележителен източнородопски ландшафт, включващ скални венци, арки,
пещери и тракийски скални ниши.
Режим на дейности:
1. Забранява се строителството на пътища и масивни сгради;
2. Забранява се разкриване на кариери;
3. Забранява се извеждане на голи сечи в горските насаждения;
4. Забранява се алпинизъм и делтапланеризъм;
5. Забранява се бивакуване и палене на огън извън определените за това места;
Припокриване (частично или пълно):
1. Природна забележителност: ШЕСТ ПЕЩЕРИ В М. МОСТА
2. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
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3. ЗЗ по директивата за птиците: Мост Арда
3) Защитена местност (ЗМ) “Находище на Родопски лопен”, обявена със Заповед
№18/11.01.2013г. на МОСВ, с площ 7.97 ха. Установената площ на ЗМ е от цифрови граници с
актуален статус предоставени от МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията и ГСП на ТП ДГС
“Крумовград” към 31.12.2017г. Общата залесена площ е 3.5 ха.
Защитена местност (ЗМ) “Находище на Родопски лопен” обхваща следните подотедели - 392
р.Документи за обявяване:
Заповед No.РД-18 от 11.01.2013 г., бр. 9/2013 на Държавен вестник 18-2013 г.
Цели на обявяване:
1. Опазване на растителен вид Родопски лопен (Verbascum spatulisepalum Greuter & Rech.f.) и
неговото местообитание.
Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3. Забранява се строителство, с изключение на дейности, свързани с ремонт и реконструкция на
съществуващи съоръжения;
4. Забранява се внасяне на неместни видове.
Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Бяла река
4) Защитена местност (ЗМ) “Находище на дървовидна леска”, обявена със Заповед
№154/24.03.2016г. на МОСВ, с площ 3.0 ха. Установената площ на ЗМ е от цифрови граници с
актуален статус предоставени от МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията и ГСП на ТП ДГС
“Крумовград” към 31.12.2017г. Общата залесена площ е 3.0 ха.
Защитена местност (ЗМ) “Находище на дървовидна леска” обхваща следните подотдели- 248
л.Документи за обявяване:
Заповед No.РД-154 от 24.03.2016 г., бр. 31/2016 на Държавен вестник
154-2016 г.
Цели на обявяване:
1. Опазване на находище на дървовидна леска (Corylus colurna L.).
Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се внасяне на неместни видове;
5. Забранява се сеч на дървесна растителност с изключение на такава, насочена към
подобряване на състоянието на вида, предмет на защита.
5) Защитена местност (ЗМ) “Момина скала”, обявена със Заповед №РД-419/11.08.1995г. на
МОСВ и променена със Заповед №РД-475/11.07.2001г. на МОСВ, с обща площ 782.03 ха. Тази ЗМ
се намира в ТП ДГС “Маджарово”и
ТП ДГС “Крумовград”. Установената площ
на ЗМ е от цифрови граници с актуален статус предоставени от МОСВ на изпълнителя на
инвентаризацията и ГСП на ДГС “Крумовград” към 31.12.2017г. Общата площ в ТП ДГС
“Крумовград” е 436.0 ха, от която 330.1 ха залесена и 105.9 ха незалесена. В рамките на ЗМ има и
площ в ЗТ. От инвентаризираната площ в ЗМ – 436.0 ха, общинска собственост са 20.2 ха и 0.1 ха
са частна собственост. Тази площ 20.3 ха няма да участва като ГВКС, защото настоящето
проучване е за ГТ – държавна собственост.
Защитена местност (ЗМ) “Момина скала” обхваща следните подотедил- 212 а, б, в, г, д, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7; 749 а, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, ц, ч, ш, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; 751 д, е, ж, з, и, л, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Документи за обявяване:
Заповед No.РД419 от 14.11.1995 г., бр. 105/1995 на Държавен вестник
419-1995 г. Документи за промяна:
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Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-475 от 11.07.2001 г., бр. 73/2001 на Държавен
вестник 475-2001 г.
Цели на обявяване:
2. Опазване на популациите и местообитанията на защитени и застрашени от изчезване видове
растения и животни, в т. ч. пеперудовиден салеп, източен чинар, южно чапличе, морковидна
стефанофия, нежен лопен;
4. Опазване на уникални скални ландшафти
Режим на дейности:
1. Забранява се всякакъв вид ново строителство;
2. Забранява се търсенето и проучването на полезни изкопаеми със сондажни и минни дейности в
периода януари - юни включително;
3. Забранява се добива на полезни изкопаеми по открит способ;
4. Забранява се извеждането на голи сечи в горските насаждения;
5. Забранява се извеждането на отгледни и санитарни сечи в горските насаждения в периода
януари - юли;
6. Забранява се лова и ловностопанските дейности.
7. Забранява се алпинизъма и делтапланеризъма.
Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
2. ЗЗ по директивата за птиците: Мост Арда.
6) Природна забележителност (ПЗ) “Находище на градински чай” – река Кесе дере, обявена
със Заповед №542/23.05.1984г. на КОПС, с площ 5.0 ха. Установената площ на ПЗ е от цифрови
граници с актуален статус предоставени от МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията и ГСП на
ДГС “Крумовград” към 31.12.2017г. Общата площ в ТП ДГС “Крумовград” е 9.3 ха, от която 8.7
ха залесена и 0.6 ха незалесена.
Природна забележителност (ПЗ) “Находище на градински чай” – река Кесе дере обхваща
следните подотдели- 639 в, г, 6.
Документи за обявяване:
Заповед No.542 от 23.05.1984 г., бр. 48/1984 на Държавен вестник 542-1984 г.
Цели на обявяване:
1. Опазване на находище на градински чай
Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и
други, които биха довели до повреждане на дърветата
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията
3. Забранява се паша на домашни животни
4. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства
5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им,
както и разрушаване на гнездата и леговищата
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с
които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим
7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни
8. Забранява се всякакво строителство
Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
7) Природна забележителност (ПЗ) “Находище на градински чай” – местност Дайма, обявена със
Заповед №542/23.05.1984г. на КОПС, с площ 15.0 ха. Установената площ на ПЗ е от цифрови
граници с актуален статус предоставени от МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията и ГСП на
ТП ДГС “Крумовград” към 31.12.2017г. Общата площ е 11.3 ха, от която 1.6 ха залесена и 9.7 ха
незалесена. В рамките на ПЗ има и площ в ЗТ. От инвентаризираната площ в ПЗ – 11.3 ха,
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общинска собственост са 0.6 ха. Тази площ 0.6 ха няма да участва като ГВКС, защото
настоящето проучване е за ГТ – държавна собственост.
Природна забележителност (ПЗ) “Находище на градински чай” – местност Дайма – обхваща
следните подотдели - 635 у, ф, 5, 9;
Документи за обявяване:
Заповед No.542 от 23.05.1984 г., бр. 48/1984 на Държавен вестник 542-1984 г.
Цели на обявяване:
1. Опазване на находище на градински чай
Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви действия, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клоните и
други, които биха довели до повреждане на дърветата
2. Забранява се късането или изкореняването на растенията
3. Забранява се паша на домашни животни
4. Забранява се влизането, преминаването и паркирането на моторни превозни средства
5. Забранява се безпокоенето на диви животни и вземането на техните малки или яйцата им,
както и разрушаване на гнездата и леговищата
6. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с
които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим
7. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни
8. Забранява се всякакво строителство
Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
8) Природна забележителност (ПЗ) “Мандрата”, обявена със Заповед №3796/11.10.1965г. на
МГГП, с площ 0.2 ха. Установената площ на ПЗ е от цифрови граници с актуален статус
предоставени от МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията и ГСП на ТП ДГС “Крумовград” към
31.12.2017г. Общата залесена площ е 0.3 ха.
Природна забележителност (ПЗ) “Мандрата” обхваща следните подотедил - 233 а.
Документи за обявяване:
Заповед No.3796 от 11.10.1965 г., бр. 12/1966 на Държавен вестник 3796-1965 г.
Цели на обявяване:
1. водопад на р.Ташбунар дере
Режим на дейности:
1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и пясък
2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и експлозиви
3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или замърсяването на
водните течения
4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и горски плодове
5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и всякакви
действия, които замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада
6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта около тях
7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи, с оглед
подобряване украсните и защитни функции на гората
8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради, необходими за
правилното ползване и стопанисване на защитените природни обекти
9) Природна забележителност (ПЗ) “Водопада”, обявена със Заповед №3796/11.10.1965г. на
МГГП, с площ 0.2 ха. Установената площ на ПЗ е от цифрови граници с актуален статус
предоставени от МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията и ГСП на ТП ДГС “Крумовград” към
31.12.2017г. Общата незалесена площ е 0.1 ха. В рамките на ПЗ има и площ във водна територия.
Природна забележителност (ПЗ) “Водопада”- 141 7.
Документи за обявяване:
Заповед No.3796 от 11.10.1965 г., бр. 12/1966 на Държавен вестник 3796-1965 г.
Цели на обявяване:
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1. Опазване на водопад
Режим на дейности:
1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и пясък
2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и експлозиви
3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или замърсяването на
водните течения
4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и горски
плодове
5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и всякакви
действия, които замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада
6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта около
тях
7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи, с оглед
подобряване украсните и защитни функции на гората
8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради, необходими за
правилното ползване и стопанисване на защитените природни обекти
Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
2. ЗЗ по директивата за птиците: Крумовица
10) Природна забележителност (ПЗ) “Буреще”, обявена със Заповед №3796/11.10.1965г. на
МГГП, с площ 0.2 ха. Установената площ на ПЗ е от цифрови граници с актуален статус
предоставени от МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията и ГСП на ТП ДГС “Крумовград” към
31.12.2017г. Общата незалесена площ е 0.3 ха. Природна забележителност (ПЗ) „Буреще”
обхваща следните подотдели - 132 4; 133 2.
Документи за обявяване:
Заповед No.3796 от 11.10.1965 г., бр. 12/1966 на Държавен вестник 3796-1965 г.
Цели на обявяване:
1. водопад на р.Дуран дере
Режим на дейности:
1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и пясък
2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и експлозиви
3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или замърсяването на
водните течения
4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и горски плодове
5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и всякакви
действия, които замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада
6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта около тях
7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи, с оглед
подобряване украсните и защитни функции на гората
8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради, необходими за
правилното ползване и стопанисване на защитените природни обекти
Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
2. ЗЗ по директивата за птиците: Крумовица
11) Природна забележителност (ПЗ) “Пещери в местността Моста” – 6 бр., обявена със Заповед
№282/04.05.1979г. на КОПС, с площ 0.6 ха. Установената площ на ПЗ е от цифрови граници с
актуален статус предоставени от МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията и ГСП наТП ДГС
“Крумовград” към 31.12.2017г. Общата незалесена площ е 0.6 ха.
Природна забележителност (ПЗ) “Пещери в местността Моста” обхваща следните подотдели 176 1, 3, 4, 5, 6, 7.
12) Природна забележителност (ПЗ) “Душан”, обявена със Заповед №3796/11.10.1965г. на
МГГП, с площ 0.1 ха. Установената площ на ПЗ е от цифрови граници с актуален статус
Стр. 12 от 15

предоставени от МОСВ на изпълнителя на инвентаризацията и ГСП на ТП ДГС “Крумовград” към
31.12.2017г. Общата незалесена площ е 0.1 ха, която изцяло попада в ЗТ. Тази ПЗ не е обект на
ГСП на ДГС “Крумовград” и няма да участва като ГВКС, защото настоящето проучване е за
ГТ – държавна собственост.
Документи за обявяване:
Заповед No.3796 от 11.10.1965 г., бр. 12/1966 на Държавен вестник 3796-1965 г.
Цели на обявяване:
1. водопад на р.Душан дере
Режим на дейности:
1. Забранява се разкриването на кариери, къртене на камъни, копаене на пръст и пясък
2. Забранява се риболова, ловуването, както и гърменето с всякакви оръжия и експлозиви
3. Забранява се прокарването на пътища, строеж на сгради, изменението или замърсяването на
водните течения
4. Забранява се косенето на тревата, късането на цветята и събирането на билки и горски
плодове
5. Забранява се палене на огън, замърсяването на района с отпадъци от храна, както и всякакви
действия, които замърсяват или рушат красивия пейзаж около водопада
6. Разрешава се да се провеждат залесителни мероприятия за подобряване на ландшафта около
тях
7. Разрешава се в горите да се провеждат санитарна, изборна или групово-изборна сечи, с оглед
подобряване украсните и защитни функции на гората
8. Разрешава се прокарването на пътища и алеи и строителството на сгради, необходими за
правилното ползване и стопанисване на защитените природни обекти
Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
2. ЗЗ по директивата за птиците: Крумовица
Мониторинг на ВКС 1.2 Застрашени, изчезващи и ендемични видове
През 2021 г. са извършени посещения на находищата от Родопски силивряк на територията
на стопанството – общо 5 броя, които са в добро състояние и няма следи от антропогенна намеса.
Наблюдавани и са попълнени формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие животни - общо 27 броя за следните видове: за малък ястреб, за черен кълвач; жълтокоремна
бумка и шипоопашата сухоземна костенурка. Единични наблюдения има за еленов рогач и голям
буков сечко. Няма реални или потенциални заплахи за видовете.
Мониторинг на ВКС 2 Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.
Тук са включени всички гори управлявани и стопанисвани от стопанството. За тяхното
състояние се попълва чек-лист за предварителна идентификация при започване на дадени
лесовъдски дейности.
Мониторинг на ВКС 3 редки, застрашени и изчезващи горски екосистеми
Целогодишно е извършван мониторинг на всички типове горски екосистеми, който се
среща в обхвата на стопанството. Текущо се извършва мониторинг на редките изчезващи и
застрашени горски екосистеми, гори във фаза на старост и представителните гори от естествени
екосистеми. Има попълнени 11 броя формуляри за мониторинг. Здравословното им състояние е
сравнително добро, жизнени са, няма обезлиствания, няма повреди от биотични и абиотични
въздействия. Няма реални и потенциални заплахи.
Мониторинг на ВКС 4 Екосистемни услуги от критично значение
През 2021г. са извършени наблюдения върху основните екосистемни услуги от критични
значения, текущо се попълват формуляри с резултати от наблюденията. Като извод може да бъде
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посочено, че насажденията включени във ВКС 4 са в добро общо състояние и безпрепятствено
осигуряват функциите си.
Мониторинг на ВКС 5 Основни потребности на населението
ТП „ДГС Крумовград“ осигурява местното население със дърва за огрев, площи за паша,
възможност за ползване на недървесни горски продукти – гъби, билки и дивеч. Осигуряват се
необходимите количества за ползване на базата издадени позволителни, и периодично се
извършват консултации с местната власт и местното население относно социалното значимост на
ресурсите в региона.
Мониторинг на ВКС 6 Културни ценности
Текущо се извършват наблюдения на териториите включени в съответното ГВКС, както и
консултации с месните общности за значимостта на определените територии и нуждата за
извършване на допълнителни дейности за опазване и поддържане в добро общо състояние.
Анализ от извършения целогодишен мониторинг може да бъде обобщен в няколко извода:
 Прави се всичко възможно да бъдат спазвани препоръките за стопанисване, мониторинг и
управление на всички консервационни стойности намиращи се в териториалния обхват на
стопанството.
 Укрепване и запазване на здравословното състояние на горите е основна цел и през
настоящата година.
 Премахват се потенциално опасните дървета създаващи опасност при движение в горските
територии и природните забележителности, покрай екопътеки, горски пътища и други
инфраструктурни обекти.
12. Представителни образци от естествени горски екосистеми.
Представителните образци от естествени горски екосистеми са определени за стопанството,
като има издадена Заповед № 453/21.09.2020 г. на директора на ТП „ДГС Крумовград“ за
определяне по типове горски екосистеми с насадения включени в гори във фаза на старост
представляващи минимум 5 % от всеки тип горска екосистема и Представителни образци които са
около 10 % от всеки тип горска екосистема. Горите във фаза на старост са 2 265 ха. Горите са в
добро здравословно състояние, представляващи широколистни гори, сукцесионни процеси не се
наблюдават.
13. Въздействие на дейностите по управление върху социалната среда.
При планирането и провеждането на всички горскостопански мероприятия през 2021г. са
спазени препоръките и указанията за стопанисване на съответната ВКС, посочени в Доклада за
ГВКС на ТП „ДГС Крумовград“. Предвидени са постепенни сечи с голям възобновителен период
/постепенно-котловинна, групово-постепенна. Отгледните сечи се извеждат с интензивност до
30%. Санитарната и принудителна сеч се извеждат с цел подобряване фитосанитарното състояние
на насажденията.
Планираните и проведени през 2021 г. мероприятия, не са оказали отрицателно въздействие
върху природната среда.
Преди започване на горскостопанските дейности през 2021г. се извърши оценка на
въздействието предвидените за извеждане сечи в насажденията върху ключови елементи на
околната среда, съседни имоти и инфраструктура на територията на ТП „ДГС Крумовград“, като
се вземат мерки за ограничаването евентуалните отрицателни въздействия.
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След проведените горскостопански дейности не се установи негативно въздействие върху
водните ресурси, не се забелязва повреда в почвата, която да допринесе за ерозионни процеси,
състоянието на пътищата е добро при нужда се извършват необходимите ремонтновъзстановителни дейности.
Засилващият се интерес на хората към гората, природата и биоразнообразието ни карат да
участваме в повече социални дейности. ТП „ДГС Крумовград“ предоставя възможност за
запознаване с лесовъдската професия - като през изминалата година са проведени образователни
мероприятия с Детска градина „Юри Гагарин“ и СОУ „В. Левски“ гр. Крумовград. Предоставят се
фиданки за залесяване по случай честването Седмицата на гората. На територията на стопанството
има голям брой екопътеки и туристически маршрути, които осигуряват прекрасни условия за
рекреация и туризъм, язовир Студен Кладенец, река Арда, река Крумовица. Отдихът и почивката
на чист въздух в гората стават предпочитани за уикендите и почивните дни. Затова е необходимо
осигуряване на достъп до повече информация, за воденото стопанисване на горите, проблемите, с
които се сблъсква лесовъдския персонал при отглеждането, опазването и ползването на горските
ресурси. ТП „ДГС Крумовград“ е поело дългосрочна ангажираност за отговорно управление на
горите.
14. Въздействие на дейностите по управление върху социалната среда;
Въздействия върху източници на питейна вода и други ползвания на водни ресурси - ВКС
4.1 от Доклада за ГВКС от проведените наблюдение, посещения към момента няма констатации за
заплахи и вредни последствия от дърводобивните дейности в горите на тертироията на
стопанството.
Снабдяване с дърва на местното население – всички кметове са изпратили списъци на
желаещите да получат дърва да огрев с посочини количества.
Обектите от културно-историческо, икономическо екологично, религиозно или духовно
значение за местните общности посочени във ВКС 6 от Доклада за ГВКС са в добро състояние.
15. Промени в околната среда.
Ефективността и продуктивността на горското стопанство е относително добра. За да бъдат
спазвани всички принципи и критерии на Националния стандарт на горската сертификация, е
необходимо да бъде изградена единна система, основаваща се на балансирано и отговорно
отношение във всички направления - екологични, икономически и социални, това налага една
добра комуникация между голям брой заинтересовани страни. Продължава стремежът ни към
намаляване на пропуските, които се правят при спазването на Националния стандарт. За
подобряване ефективността и продуктивността е необходимо да се постигне един баланс между
поетите ангажименти на ТП „ДГС Крумовград” и предпочитанията на заинтересовани страни.
Възобновяването в горите с висока консервационна стойност е много добро, което е
резултат на добрите лесовъдски практики прилагащи се в горските територии в обхвата на ТП
„ДГС Крумовград” - чрез съчетание и спазване на основни лесовъдски принципи при извеждане
на съответните сечи съгласно действащата нормативна уредба.

Изготвил:………………………
/инж. Д. Джамбазов – гл.инженер на ТП “ ДГС Крумовград” /
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