
ДОКЛАД  ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА УПРАВЛЯВАНА ОТ 
 ТП  „ДГС МОМЧИЛГРАД“ 

/Инд.8.1.1/ 
1. Финансов план на стопанството. 

• По финансов план за 2020 год. са заложени 32886 м3  дървесина, с приходи от 
продажба на дървесина  за 911995  лв. Добитата и реализирана дървесина за 
периода 01.01-31.12.2020 год. е 32336 м3, на обща стойност 954335 лв.  

Изпълнението на годишния план е  98 %  спрямо разчета за годината.  
 

2. Социални споразумения. 
Kъм  31.12.2020 г. в стопанството няма постъпили жалби от страна на служители в 

стопанството. Стопанството е приело да работи по Браншовия трудов договор. 
3. План/програма за обучение и квалификация на персонала. 

                   - Обучение по горска сертификация.  
                  - Обучение по безопасност и здраве при работа.  
                  - Обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
провеждане на горскостопанските дейности на територията; техники на поваляне, опазване на 
водните течения, опазване на почвата и превенция от ерозия, ограничаване на повредите върху 
оставащите на корен дървета и възобновяването, управление на отпадъците, транспортиране, 
съхраняване и използване на масла и горива.  
  - Разграничаване и докладване на случаи на сексуален тормоз и полова 
дискриминация  

4. Здравословни и безопасни условия на труд включително на работниците на 
подизпълнителите. 

С цел правилното извършване на горскостопанските дейности и ограничаване на риска 
от трудови злополуки, аварии и екологични нарушения, преди началото на работа в нов обект 
или при постъпване на нови работници, задължително се прави първоначален инструктаж. 
Провеждането на инструктажа се отразява в Книгата за инструктаж и инструктираните се 
подписват, че са запознати. 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.  

Към 31.12.2020 година няма регистрирани трудови злополуки при ТП ДГС 
„МОМЧИЛГРАД“.  

В стопанството има двама  работници, с намалена работоспособност.  
ТП ДГС „МОМЧИЛГРАД“ им е осигурило условия за безопасно и нормално изпълнение 

на трудовата дейност. 
5. Ангажиране на заинтересованите страни 
Всяка година се провеждат 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 2020 година в 
териториалния обхват на ТП ДГС „МОМЧИЛГРАД“, актуализации на доклади и други. 

6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите 
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Във връзка с охраната на горските територии, стопанството е разделено на 2 
охранителни участъка. Служителите отговарящи за опазването на горските територии са 2 
старши лесничея и 2 лесничеи , двама пом. лесничеи,  един технолог по дърводобива и  18 
горски стражари. 

 През 2020 година са извършени общо 878 проверки от служителите на ТП „ДГС 
МОМЧИЛГРАД“, от които са проверени 799 ловци . Проверени обекти за добив на дървесина 
79 бр. 

 
7. Изпълнение на горскостопанския план.  
През 2020 година са извършени следните плановите дейности: 
Почистване на площи за залесяване – 28 дка. 
Подготовка на почвата  - 28 дка. 
Залесяване  - 28 дка 
Отглеждане на култури  - 232 дка 
Ограждане на култури – 1660 л.м 
Подпомагане на естественото възобновяване – 20 дка 
Направа на лесокултурни прегради – 3,1 км 
Маркиране  - 48060 м³. 

 
8. Промени в границите, собствеността, функционалността и предназначението на 

територии в рамките на стопанството. 
Със  Заповед 403/29.05.2020 г. в полза А1 България ЕАД е учредено право на строеж на 

площ от 0,4 дка в кадастрален номер 58757.1.1192 в землището на с.  Птичар. 
 
9. Здравословно състояние на гората  
Здравословното  състояние на горите на територията  на стопанството  е задоволително. 

През  2020  година след  проведените  наблюдения   за  нападения  от вредители, болести и 
други повреди на територията на ТП ДГС Момчилград,  в стопанството  са постъпили  80 броя 
сигнални листове.  Общо засегнатите площи  са 11193  дка,  от  които  6  броя  сигнални  
листове  за  ветролом  и ветровал на площ от 37 дка, 69 броя сигнални листове за борова 
процесионка на площ  11139 дка, за повреди от дивеч има 3 броя сигнални листове на площ от 
16 дка и 2 броя сигнални листове за полягане на поници 0,9 дка в горски разсадник. 
Проведени са лесопатологични обследвания в отдели 227/и, 26/г, 24/б, 124/и,н, 125/е и са 
взети  по 10 бр. яйцепръстенчета . Заложени са феромонови уловки в отдели  26/г, 125/е и 
227/и. 
Проведена е авиобиологична борба срещу борова процесионка на площ от 1500 дка, като 
ефекта от борбата е 81,8%. Използван е препарата за растителна защита рапакс,  при доза - 100 
мл/дка. Общото количество използван препарат е 150 л. Авиобиологичната борба е проведена 
в отдели/подотдели – 23/б, 24/б,д,с, 25/л,с, 26/а,г,д, 124/а,е,и,л,н, 125/в,е, 28/а, 
227/а1,д1,е,е1,ж1,и,и1,к,л,у,ш,щ,ю,я,я1 – 1500 дка.  
Към момента няма налични препарати за растителна защита. 
На територията на стопанството през 2020 г. не е провеждана механична, наземна и 
авиохимична борба и мероприятия за борба с дивечови повреди. 
На територията на ТП „ДГС – МОМЧИЛГРАД” през 2020 год. са  изведени санитарни и 
принудителни сечи в следните отдели – 36/а, 37/а, 38/о,р,у, 39/е,,р, 43/б, 50/д, 55/з, 60/а,   71/б, 
82/в, 84/и, 97/в, 209/м, р. 
През 2020 год. изразходваните средства за лесозащитни мероприятия са в размер на 10148 лв. 
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Няма поява на естествени епизооти по степен и площ. 
10. Ползване и горскостопански дейности. 

• През 2020 год. на територията на стопанството са  издавани позволителни за 
добив на недървесни горски продукти: за физически лица - 4 бр., на юридически 
лица  - 2 бр., за зеленина на юридически лица – 4 бр. 

• площи на проведените сечи – по видове сечи – през 2020 г.  описани в  5 ГФ. 
• площ на залесяването за 2020 година – 28 дка 
• почвоподготока за 2020 год. -  28 дка  

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 „ДГС 
МОМЧИЛГРАД” се прави текущо. Докладът за Гори с висока консервационна стойност се 
актуализира при настъпили промени, в него се отразяват всички консервационни стойности. 
Докладът съдържа информация за определените Гори във фаза на старост и представителни 
образци на територията на стопанството. При  проявен интерес се предоставя на 
заинтересованите страни за разглеждане и запознаване. 

Мониторинг на ВКС 1.2 защитени, застрашени и ендемични видове  
През  2020 г.  най-често са наблюдавани и  са мониторирани  формуляри за  сив кълвач 

(Picus canus), видра (Lutra Lutra), черен щъркел (Ciconia nigra), черен кълвач (Dryocopus 
martius), скален орел (Aquila chrysaetos), шипоопашата сухоземна костенурка (Testudo 
hermanni). шипобедрена сухоземна костенурка (Testudo graeca), благороден елен (Cervus 
elaphus), сърна (Capreolus capreolus) и голям буков сечко (Morimus funereus)  

 Мониторинг на ВКС 1.2 защитени, застрашени и ендемични видове: 
             През 2020 година е извършено наблюдение на находище от източен чинар на 
територията на стопанството. 
 

Мониторинг на ВКС 2. екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. 
непокътнати горски ландшафти големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от 
екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват 
жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели 
на разпространение и обилие 

 
През 2020 г. на територията ТП ДГС Момчилград не е имало големи пожари следствие 

на което да е намаляла лесистоста. Не са констатирани големи повреди от биотичен и 
абиотичен  фактор на горските масиви. 

Неблагоприятни промени на видовото, възрастово и структурно разнообразие в горите в 
резултат на горскостопански дейности не са установени.  

ТП ДГС Момчилград оставя да се развият естесвените процеси на възобновяване, където 
е имало снеголоми и снеговали. Този процес се подпомага като се изграждат  огради където 
има много домашни животни. Не се залесява  с интродуцирани неместни видове. За 
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поддържане на биоразнообразието се оставят мъртва дървесина, острови на старостта, дървета 
с хралупи. 

 
 
            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, ГФС и представителните гори от естествени екосистеми 
Здравословното състояние е задоволително.  
            Мониторинг на ВКС 4  Екосистемни услуги от критично значение 
 
За периода на докладването са извършени наблюдения върху основните екосистемни услуги от 
критични значения, текущо се попълват формуляри с резултати от наблюденията. Като извод 
може да бъде посочено че горите в посоченото ВКС са в добро общо състояние и 
безпрепятствено осигуряват функциите си. 
   
            Мониторинг на ВКС 5  Основни потребности на населението 
 

ДГС МОМЧИЛГРАД осигурява местното население със дърва за огрев, площи за паша, 
възможност за ползване на лечебни растения 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.  
 
      Като заключение на извършения целогодишен мониторинг могат да бъдат направени 
няколко извода: 

 Прави се всичко възможно да бъдат спазвани на 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. 

12. Въздействие на дейностите по управление върху околната среда. 
При планирането и провеждането на всички горскостопански мероприятия през 2020 г. 

са спазени препоръките и указанията за стопанисване на съответната ВКС, посочени в Доклада 
за ГВКС на ТП „ДГС МОМЧИЛГРАД“. Проектират се предимно постепенни сечи с голям 
възобновителен период/постепенно-котловинна.  Провеждат се отгледни сечи, санитарни и 
принудителни. Санитарната и принудителна сеч се извеждат с цел подобряване 
фитосанитарното състояние на насажденията.  

Планираните и проведени през 2020 г. мероприятия, не са оказали отрицателно 
въздействие върху природната среда.  

Преди започване на горскостопанските дейности през 2020 г. се извършва оценка на 
въздействието маркиране и извеждане на сеч върху ключови елементи на околната среда, 
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съседни имоти и инфраструктура на територията на ТП ДГС „МОМЧИЛГРАД”, като се вземат 
мерки за ограничаването им.  

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 рехабилитират. 

  13. Въздействие на дейностите по управление върху социалната среда. 
              Засилващият се интерес на хората към гората, природата и биоразнообразието ни карат 
да участваме в повече социални дейности. ТП „ДГС МОМЧИЛГРАД” предоставя възможност 
за запознаване с лесовъдската професия  - като през изминалите години са проведени няколко 
образователни мероприятия с детски градини и училища. Стопанството участва и в 
европейската програма „Студентски практики”, давайки  възможност на студенти от 
Лесотехническия университет да провеждат стажове и да се запознаят с професията си по от 
близо. На територията на стопанството има голям брой екопътеки и туристически маршрути, 
които осигуряват прекрасни  условия за рекреация и туризъм. 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 МОМЧИЛГРАД” е поело дългосрочна ангажираност за отговорно 
управление на горите. 

 
14. Промени в околната среда.  

            Ефективността и продуктивността на горското стопанство е относително добра.За да 
бъдат спазвани всички принципите 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 МОМЧИЛГРАД”  и интересите на останалите 
заинтересовани страни. 

 
 

                             инж. Илия Минчев …….п*……..  
Директор на ТП ДГС „МОМЧИЛГРАД“  

 
 
 
*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679).  
П* - на мястото на заличаването  
Основанието се изписва на края на документа!!! 
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