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ДОКЛАД И АНАЛИЗ НА РЕЗУРТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС - ПЛОВДИВ" ПРЕЗ 2017 г. 

 

 

 

I. Собственост на горите и промени в начина на ползването или функционалните 

категории на горите: 

Със Заповед № РД 09-1083/01.08.2012 г. на Министъра на земеделието и храните, считано 

от 01.10.2012 г. площта на стопанството се намалява с 1372,2 ха, която площ преминава към ТП 

"ДЛС - Тракия" и се увеличава с 93,1 ха, която площ е от закритото ТП "ДГС - Кричим". Във 

връзка с тези промени, към настоящия момент площта на ТП "ДГС - Пловдив" възлиза на 

25179,0 ха, разпределена по вид собственост, както следва: 

- държавна собственост - 15 149 ха 

- общинска собственост - 4860,8 ха 

- собственост на физически лица - 3 981,2 ха 

- собственост на юридически лица - 194,9 ха 

- друга собственост - 993,1 ха 

Общата площ на ТП "ДГС - Пловдив" е 25 179 ха., като залесената такава е 23 123 ха. или 

91,8 % от общата площ на стопанството. 

 

II. Извършени горскостопански дейности на територията на ТП „ДГС-Пловдив” 

/залесявания, сечи, направа на горски пътища и др./. 

 

1. Извършени лесокултурни дейности през 2017 г. са както следва: 

- Отгледни грижи в генеративни семепроизводствени градини – 92 дка. 

- Добив на горски репродуктивни материали - 211 кг. 

- Отглеждане на горски култури – 1361 дка. 

- Механизирано поддържане на минерализовани ивици – 22630 м. 

- Извършено залесяване на обща площ от – 38 дка. 

- Разсадниково производство обхваща два разсадника стопанисвани от ТП „ДГС-

Пловдив” с общо производство на фиданки за годината около – 126 000 бр. 

 

2. Добита и реализирана дървесина за периода 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. по данни от 

информационната система на ИАГ е както следва: 

Показатели 
Разчет за 2017 г. Отчет за 2017 г. % изпълнение 

Количество, пл. м
3
 Количество, пл. м

3
 % 

1. Продажба на 

стояща дървесина на 

корен 

20917 18097 86,52 % 

2. Добив на дървесина 2169 4214 194,28 % 

3. Продажба на добита 

дървесина 
2202 4214 191,37 % 

Обща реализация на 

дървесина: 
23119 22311 96,51% 
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Изпълнението е на 96,51 % спрямо заложения разчет за годината. Превишеното 

изпълнение на добива (194,28%), респективно продажбата на добита дървесина (191,37%) се 

дължи на това, че през 2017 г. бяха сключени договори по чл. 27 от Наредбата за условията и 

реда за изпълнение на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесина  и недървесни горски продукти, за усвояване на дървесина засегната от 

биотични и абиотични фактори. 

 

3. През 2017 г. е извършен ремонт на съществуващи горски пътища, като за опазване на 

същите фирмите извършващи горскостопански дейности са информирани и са им издавани 

разрешителни за достъп /631 бр./ на превозните средства с указания за преустановяване на 

движение при лоши метеорологични условия. 

 

През 2017 г. са сключени общо 36 бр. договори за добив (18 бр.) и продажба (18 бр.) на 

дървесина. 

Търговците, извършващи дейности на територията на ТП "ДГС - Пловдив" бяха запознати 

с изискванията на стандарта и необходимостта да представят валидна оценка на риска на 

работните позиции, преди започване на работа. Все още се явява проблем с осигуряването на 

работниците на защитно работно облекло, от страна на някои фирми. Като причина изтъкват 

текучеството на работници през годината.  

 

III.Вид и количество на добитите продукти /включени недървесни горски продукти/. 

 

Добити са следните продукти от горски територии държавно собственост стопанисвани от 

ТП „ДГС-Пловдив”. 

1. Дървесина – 22311 м3 от различни категории и сортименти: трупи за бичене, 

технологична дървесина, ОЗМ, дърва за огрев. 

2. Добити недървесни горски продукти през 2017 г. са: 

- коледни елхи 24 бр. 

- за добив на гъби са издадени 6 бр. позволителни; 

 

IV. Здравословно състояние на горите /резултати от лесопатологични обследвания и 

лесозащитни мероприятия/. 

 

От извършените лесопатологични обследвания и постъпилите регистрирани сигнални 

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

състояние на горите на територията на ТП „ДГС-Пловдив” са установени: 

 

1. За повреди от абиотични въздействия в държавни горски територии на стопанството са 

подадени 28 бр. сигнални листове за снеголом, снеговал, ветролом и ветровал. 

2. За повреди от насекомни вредители са подадени 89 бр. сигнални листове – в т.ч. 

корояди - 57 бр. сигнални листове; листогризещи насекомни вредители по тополовите култури - 

29 бр. сигнални листове; борова процесионка - 3 бр.. 

3. Съхнене – 41 бр. сигнални листове. 

4. Повреди от зайци по тополовите култури - 10 бр. сигнални листове. 

 

V. Въздействие на горскостопанските мероприятия върху популациите от 

растителни и животински видове, почвите и водните ресурси. 

След приключване на горскостопанските дейности /изведени сечи/ през 2017 г. е 

извършена оценка на въздействието на изведената сеч върху ключови елементи на околната 

среда, съседни имоти и инфраструктурна територия на ТП „ДГС-Пловдив”. От изготвени и 

представени оценки на въздействието може да се направят следните по общи констатации 

относно: 
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1. Повреди по подраста в насажденията с извършена оценка не са установени. 

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

2% по брой от оставящите на корен дървета/. 

3. Създаване на условия за активиране на почвена ерозия – тракторните и коларски 

пътища с опасности за развитие на ерозионни процеси са рехабилитирани, или са поставяни 

купчина от клони. 

4. Оставяне на мъртва дървесина в насажденията с изведени сечи – налична е мъртва 

дървесина стояща /отбелязана с буквата Б/ и лежаща. 

5. Водните ресурси на територията и/или в близост до насажденията - при наличие на 

водни течения са предприети мерки за опазването им. 

През 2017 г. служители на ТП "ДГС - Пловдив" са участвали в проверки по заповед на 

Областният управител на Област Пловдив на участъци от реките, преминаващи през територията 

на стопанството, с намалена хидравлична проводимост, застрашени от вредното въздействие на 

водите - защитни съоръжения и проверки за установяване техническото и експлоатационно 

състояние на потенциално опасни язовири. От проверките са изготвени протоколи с 

предписания, като от страна на ТП "ДГС - Пловдив" са предприети действия по чл.31, ал.2 от 

Закона за водите. 

6. Въздействия върху съседни насаждения не са констатирани. 

7. Въздействие върху съседни имоти и инфраструктура – констатираха се неблагоприятни 

въздействия върху съществуваща горскопътна инфраструктура при движение на превозни 

средства за извоз на дървесина от ГТ различни видове собственост. 

От направените констатации са набелязани следните основни действия и мерки за 

намаляване на отрицателното въздействие: 

- увеличаване на контрола при движение на превозни средства по горски автомобилни 

пътища. 

- отказ за транспортиране на дървесина когато горските пътища са кални или 

преовлажнени. 

 

VI. Мониторинг на защитените територии, включително мониторинг на ВКС. 

 

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

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

посочени в заповедите за обявяването им.  

 

Разработени са формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие - видовете 

от ВКС 1.2 и 1.3 редки, застрашени и ендемични животински видове”, ВКС 1.2 на 

застрашени, изчезващи ендемични растения, както и формуляр за мониторинг на ВКС 3 – 

редки, застрашени и изчезващи горски екосистеми на територията на ТП „ДГС-Пловдив”  

 

Попълнени са формуляри за следните животински видове: 

 

Мониторинг на ВКС 1.2 защитени, застрашени и ендемични видове и ВКС 1.3 

критична концентрация на видове 

 

- Горски бекас /Scolopax rustikola/ - наблюдавани са 4 броя индивиди при полет, 

кацнали, както и са намерени изпражнения. 

 

- Малък Ястреб /Accipiter nisus/ - наблюдавани са 2 броя индивиди при полет. 

 

- Лещарка /Tetrastes bonasia/ - наблюдавани са 2 броя индивиди при полет, кацнала, 

както и са намерени изпражнения. 
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- Сив кълвач /Picus canus/ - наблюдаван е 1 индивид кацнал на дърво. 

 

- Черен кълвач /Drycopus martius/ - наблюдавани са 3 индивида кацнали на дървета. 

 

- Глухар /Tetrao urogalus/ - намерени са следи от изпражнения. 

 

- Южен белогръб кълвач /Dendrocopos leucotos lilfordi/ - наблюдаван е 1 индивид 

кацнал на дърво. 

 

- Малък корморан /Phalacrocorax pugmaeux/ - наблюдавани са 10 броя индивиди – 

кацнали. 

 

- Голям ястреб /Accipiter gentilis/ - не е наблюдаван през 2017 г..  

 

- Късопръст ястреб /Accipiter brevipes/ - наблюдаван е 1 индивид в полет. 

 

- Видра /Lutra lutra/ - не е наблюдавана през 2017 г.. 

 

- Кафява мечка /Ursus arctos/ - установени са следи стъпки на млад и възрастен индивид. 

 

Попълнени са формуляри за следните растителни видове: 

 

Мониторинг на ВКС 1.2 защитени, застрашени и ендемични видове 

 

- Родопско еньовче (Galium rhodopeum Velen.) - видът не е установен на територията на 

ТП "ДГС - Пловдив". 

 

- Стрибърнова ведрица /Fritillaria stribrnyi velen/ - площ на находището общо 20 м
2
, 

плътност на популацията средно 3 бр./м
2
, здравословно състояние - добро, следи от антропогенна 

намеса няма. Установени са находища и в частна горска територия. 

 

- Родопска горска майка /Lathraea rhodopaea dingler/ - установена е в селскостопанска 

територия. 

 

- Елвезиево кокиче /Galanthus elwesii hooker f./ - обща площ на находищата 70 м
2
, 

плътност на популацията средно 11 бр./м
2
, здравословно състояние - добро, следи от 

антропогенна намеса - няма. Установени са находища и в общинска горска територия. 

 

Попълнени са формуляри за редки, застрашени и изчезващи горски екосистеми 

както следва: 

 

Мониторинг на ВКС 3 за редки, застрашени и изчезващи горски екосистеми на 

територията на ТП „ДГС-Пловдив”. 

 

-Гори във фаза на старост /Old growth forests/ - Жизнеността на отделните дървета и 

насаждения, като цяло е добро. Обезлистване няма. Повреди от абиотични и/или биотични 

фактори - на места има единични пречупени дървета. Има наличие на единични изсъхнали 

дървета. Наличие на сукцесионни процеси, дегенеративни процеси и реални потенциални 

заплахи - няма. 

 

- G1.2116 Dacio-Moesian ash-alder woods - Смесени крайречни галерийни съобщества с 

основен едификатор черна елша. Жизнеността на отделните дървета е добра. Обезлистване не се 
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наблюдава. Повреди от абиотични и/или биотични фактори - няма. Няма наличие на изсъхнали 

дървета. Наличие на сукцесионни процеси, дегенеративни процеси и реални потенциални 

заплахи няма. 

 

-G 1.3155 Rhodopide Mediterranean poplar galleries - Крайречни гори, срещащи се в 

равнините и низините с преходно-континентален климат в Южна България. Жизнеността на 

отделните дървета и насаждения, като цяло е добра. Обезлистване не се наблюдава. Повреди от 

абиотични и/или биотични фактори - няма. В отделни насаждения има наличие на единични 

изсъхнали дървета. На места се наблюдава появата на бяла топола. Реални и потенциални 

заплахи няма. 

 

-G 1.6921 Southeastern Moesian acidophilous beech forests - Местообитанието включва 

ацидофилни широколистни и смесени широколистно-иглолистни гори с основен едификатор 

обикновен бук /Fagus sylvatica/. Жизнеността на отделните дървета и насаждения, като цяло е 

средна. На места се наблюдава обезлистване на единични дървета. Повреди от абиотични и/или 

биотични фактори - има единични пречупени дървета. Има наличие на единични изсъхнали 

дървета. Наличие на сукцесионни процеси, дегенеративни процеси и реални потенциални 

заплахи няма. 

 

-G 1.6922  Southeastern Moesian neutrophile beech forests - Неутрофилните букови гори. 

Жизнеността на отделните дървета и насаждения, като цяло е добра. Обезлистване не се 

наблюдава. Повреди от абиотични и/или биотични фактори - на места има единични пречупени 

дървета. В отделни насаждения има наличие на единични изсъхнали дървета. Наличие на 

сукцесионни процеси, дегенеративни процеси и реални потенциални заплахи няма. 

 

-G 1.661 Medio-European dry-slope limestone beech forests - Ксеротермофилни гори, 

развиващи се върху варовити, често плитки почви от типовете лесивирани файоземи и рендзини. 

Основен дървесен вид е обикновеният бук /Fagus sylvatica subsp. sylvatica и Fagus sylvatica subsp. 

Moesiaca/. Жизнеността на отделните дървета и насаждения, като цяло е добра. Обезлистване не 

се наблюдава. Повреди от абиотични и/или биотични фактори - на места има единични 

пречупени дървета. Няма наличие на изсъхнали дървета. Наличие на сукцесионни процеси, 

дегенеративни процеси и реални потенциални заплахи няма. 

 

- G 1.69  Thermophilous Moesian beech forests - Чисти и смесени широколистни гори с 

основен едификатор обикновен бук /Fagus sylvatica subsp. sylvatica и Fagus sylvatica subsp. 

Moesiaca/. Жизнеността на отделните дървета и насаждения, като цяло е добра. Обезлистване 

няма. Повреди от абиотични и/или биотични фактори - на места има единични пречупени 

дървета. На места има единични изсъхнали дървета. Наличие на сукцесионни процеси, 

дегенеративни процеси и реални потенциални заплахи няма. 

 

- G 1.7C1 /Ostrya carpinifolia/ woods - Съобщества с участие на воден габър /Ostrya 

carpinifolia/. Жизнеността на отделните дървета и насаждения, като цяло е лоша. Обезлистване не 

се наблюдава. Повреди от абиотични и/или биотични фактори - няма. Няма наличие на 

изсъхнали дървета. Наличие на сукцесионни процеси, дегенеративни процеси и реални 

потенциални заплахи няма. 

 

- G 1.7C41  Silver lime woods - Гори с ясно изразено доминиране на сребролистна липа 

/Tilia tomentosa/, възникнали предимно вторично на мястото на дъбови гори. Жизнеността на 

отделните дървета и насаждения, като цяло със средна. На места се наблюдават единични 

обезлистени дървета. Повреди от абиотични и/или биотични фактори - няма. На места има 

единични изсъхнали дървета.  Наличие на сукцесионни процеси, дегенеративни процеси и 

реални потенциални заплахи няма. 
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- G 3.16 Moesian /Abies alba/ forests – Гори от обикновена ела /Abies alba subsp. alba/. 

Жизнеността на отделните дървета и насаждения, като цяло е добра. Обезлистване не се 

наблюдава. Повреди от абиотични и/или биотични фактори - на места има единични пречупени 

дървета. На места има единични изсъхнали дървета. Наличие на сукцесионни процеси, 

дегенеративни процеси и реални потенциални заплахи няма. 

 

- G 3.1E1 Southeastern Moesian /Picea abies/ forests - Горите от смърч са доминиращи в 

иглолистния горски пояс в планините на България. Жизнеността на отделните дървета и 

насаждения, като цяло е добра. Обезлистване не се наблюдава Повреди от абиотични и/или 

биотични фактори - на места има единични пречупени дървета. На места има единични 

изсъхнали дървета. Наличие на сукцесионни процеси, дегенеративни процеси и реални 

потенциални заплахи няма. 

 

- G 3.56/1/ Helleno-Balkanic Pallas pine forests – Съобщества на паласовия черен бор 

/Pinus nigra subsp. Pallasiana/. Жизнеността на отделните дървета и насаждения, като цяло е 

средна. Обезлистване не се наблюдава. Повреди от абиотични и/или биотични фактори - на места 

има единични пречупени дървета. На места има единични изсъхнали дървета. Наличие на 

сукцесионни процеси, дегенеративни процеси и реални потенциални заплахи няма. 

 

- G 4.6 Mixed /Abies/ - /Picea/ - /Fagus/ woodland – Смесени широколистни гори със 

задължително участие на обикновен бук /Fagus Sylvatica/ и/или обикновена ела /Abies Alba/ и/или 

обикновен смърч /Picea Abies/. Жизнеността на отделните дървета и насаждения, като цяло е 

добра. Обезлистване не се наблюдава. Повреди от абиотични и/или биотични фактори - на места 

има единични пречупени дървета. На места има единични изсъхнали дървета. Наличие на 

сукцесионни процеси, дегенеративни процеси и реални потенциални заплахи няма. 

 

VII. Социално икономически аспекти – промени в обществото и/или отношението им 

спрямо горските ресурси и дейности. 

Запознаване 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-Пловдив” се осъществява по отговорен начин съчетаващ 

екологичните, икономически и социални ползи на горите. 

През 2017 г. са извършени общо 3111 бр. проверки на обекти за добив на дървесина, 

превозни средства и ловци. От проверките са констатирани общо 38 нарушения, като 27 от тях са 

с неизвестен извършител, а за 11 от нарушенията извършителите са разкрити и са съставени 

актове за установяване на административни нарушения (АУАН). 

През 2017 г. е регистриран 1 пожар в горски територии в обхвата на ТП "ДГС - Пловдив". 

В гасенето са се включили служители и техника на стопанството, както и екипи на РС ПБЗН, 

което е довело до потушаването му. Засегната е площ от 80 дка (ДГТ - 30 дка; ОГТ - 50 дка). 

Своевременните реакции на служителите на стопанството са една от основните причини за 

навременно овладяване и ограничаване на възникнали пожари. 

Върху горските територии идентифицирани като ВКС 6, няма значими отрицателни 

въздействия от дейността на ТП "ДГС - Пловдив". При организиране на мероприятия в горски 

територии стопанството своевременно издава писмено съгласие. В случай, че в близост до 

мястото на провеждане на мероприятието се осъществява горскостопанска дейност, 

предварително се уведомява изпълнителя на дейността и в деня на събитието, такава не се 

извършва. 

 

VIII. Срещи с представители на местните общности, свързани със стопанисването на 

горите. 

Поддържа се постоянна връзка с кметовете и кметските наместници на населените места в 

обхвата на стопанството. Срещите с тях са основно свързани със задоволяване на местното 
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население с дърва за огрев. Проведени срещи със служители на РС ПБЗН, РДГ-Пловдив, 

представители на общини и др. във връзка със запознаване с предвидените противопожарните 

мероприятия през 2017 г. 

 

IX. Оценка на ефективността и продуктивността на горското стопанство.   

Основни предизвикателства за подобряване ефективността и продуктивността на горското 

стопанство при спазване принципите на горската сертификация са насочени към балансирано и 

отговорно отношение в различни направления екологични, икономически и социални, които са 

обвързани с голям брой заинтересовани страни. 

За спазване принципите и критерии по горска сертификация е необходимо отстраняване 

на пропуски и по отговорен подход от служителите на стопанството, свързан с мониторинг на 

въздействието на горскостопански дейности и регулярен мониторинг на идентифицираните 

ГВСК. 

За подобряване на ефективността и продуктивността е необходимо популяризиране на 

ползите от прилагане на стандарта по горска сертификация при стопанисването и управлението 

на горите от ТП „ДГС-Пловдив” насочено към всички заинтересовани страни. 

 

 

 

 

ИНЖ. ТОДОР НЕДКОВ:     /п/ 

ДИРЕКТОР ТП “ДГС - ПЛОВДИВ” 


