
МИНИСТЕРСТВО  НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

 „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО  ДЪРЖАВНО  ПРЕДПРИЯТИЕ”  

ТП  „ДЪРЖАВНО  ГОРСКО  СТОПАНСТВО  ЗЛАТОГРАД” 
ПК 4980; гр.Златоград, ул.”Г.С.Раковски” №33;тел.0876559544; e-mail : dgszlatograd@ucdp-smolian.com 

 

 

АНАЛИЗ 
НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪНШНИ 

ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ 
ДЕЙНОСТИ ВЪРХУ ДЪРВЕСНИТЕ И НЕДЪРВЕСНИ 

ПРОДУКТИ И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ В РАЙОНА НА ТП ДГС 

„ЗЛАТОГРАД“ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 

 
Горската територия на стопанството е 33 869.1ха, от които 31 838ха държавна 

горска територия. Горските екосистеми в района са много ценни в екологичен, 

социален и икономически аспект. Те поддържат богат растителен и животински 

свят,  имат важна водорегулираща, противоерозионна и рекреационна функция. 

През 2022 година на територията на ТП ДГС „Златоград" са извършени 

следните горскостопански дейности: 

 

ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ  

 

Залесяване и защита срещу ерозия и порои 

 

1.Почистване на площи за залесяване – 23 дка. 

2.Подготовка на почвата за залесяване – 23 дка. 

3.Залесяване – 38 дка. 

4.Попълване на култури – 39 дка. 

5.Отглеждане на култури  – 580 дка. 

 

Стопанисване 

 

1.Отгледни сечи без материален добив  – 97дка. 

2.Маркиране на насаждения  – 41 827 м³ стояща маса. 

3.Лесокултурни прегради  – изградени са 3000 л.м. 
 

ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

 

На територията на ТП ДГС „Златоград ” през 2022 год. са изведени 

санитарни сечи с добито количество дървесина 1120.5 м³ на площ от 33,9 ха и 

принудителни сечи с добито количество дървесина 5259.4 м³ на площ от 280,9 ха. 

 

СТОПАНИСВАНЕ 

Добива и продажбата на дървесината са извършени след проведени процедури 

и определени изпълнители по реда и спазване изискванията на НАРЕДБА ЗА 

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В 

ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА 

ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ от 

06.12.2011 г. и след одобрени  графици: 
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Вид процедура 

Отчетено за 

годината / м3 

1 2 

Продажба на стояща дървесина на корен  
на Юридически лица 

26432 

Продажба на стояща дървесина на корен  

на Физически лица 
9349 

ОБЩО ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА НА 

КОРЕН ДЪРВЕСИНА 
35781 

Възлагане на дърводобива 
5759 

ВСИЧКО 
41540 

 

Разчета на финансовия план на стопанството за 2022 год. е 31 090 м³ лежаща 

маса дървесина. Реализирани са 41540 м³ лежаща маса,  което е 134% изпълнение 

спрямо заложения финансов план. Това се дължи на засиленото търсене на 

сортимента дърва за огрев на корен от местното население  за лична употреба. 

Изпълнението на дейностите е осъществено при спазване на действащата 

нормативна уредба. 
 

НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ 

През 2022 год. на територията на стопанството са издавани позволителни за 

добив на недървесни горски продукти както следва: 

- листников фураж на физически лица – 14 бр. 

- гъби на юридически лица – 2 бр. 

- гъби на физически лица – 1 бр. 

 
ПАША 

 

Ежегодно до края на февруари месец кметовете на общините издават 

заповеди, в които се посочват забранените места за паша по писмени предложения 

на чл.125, ал.2 от Закона за горите. 

Пашата на домашни животни в района на ТП ДГС „Златоград“ се извършва 

въз основа на платена такса върху горските територии, извън посочените в 

заповедта за забрана на пашата на кметовете на общините. 

 

МАРКИРАНЕ 

 

Извършено е маркиране на насаждения с обща стояща 41827 м³. Спазени са 

правилата и принципите на маркиране по Наредба №8 от 05.08.2011год. за сечите 

в горите и всички други нормативни актове.  

 

ЛЕСОЗАЩИТА 

 

Здравословното състояние на горите на територията на стопанството е 



задоволително след бедствието от 2015год.. През 2022 година след проведените 

наблюдения за нападения от вредители, болести и други повреди на 

територията на ТП ДГС „Златоград“ са извършени 312 броя 

лесопатологични обследвания. Нападнатите площи са основно слабо засегнати до 

25%, най-често от следните вредители и повреди: 

- Снеголом и снеговал 

- Съхнене по бора 

- Борова процесионка 

- Рак по кестена 

- Корояди 

 

ОХРАНА 

 

Във връзка с охраната на горските територии, стопанството е разделено на 20 

охранителни участъка. Служителите пряко ангажирани с охраната и опазването на 

горските територии са 20 горски стражари.  

Към 31.12.2022 г. от служителите на стопанството са извършени общо 5063 

проверки, от които са проверени 1120 ловци, 1132 превозни средства, 1415 обекти за 

добив на дървесина и 1396 физически лица. Също така са извършвани и съвместни 

проверки с представители на РДГ „СМОЛЯН“ и ЮЦДП – гр.Смолян. 

 

 

При извършване на rорскостопанските мероприятия липсва предпоставка за 

създаване на различни типове негативни ефекти.  

 

При изпълнението на горскостопанските дейности на територията на ТП“ДГС 

Златоград“ може да се посочат следните позитивни примери: 

 

1. Горите във вододайни зони не са нарушени и осигуряват питейна вода. 

2. Микроклимата в района не се повлиява от изведените сечи. 

3. Горите се стопанисват по подходящ начин, осигуряващ поддържането на 

генетично и биологично многообразие. 

4. Местообитанията се запазват, а в увредените площи от биотични и абиотични 

фактори са предприети мерки за залесяване и подпомагане на естественото 

възстановяване. 

5. При залесяване се използват само местни дървесни видове.  

6. Служителите на стопанството прилагат ефективен контрол при охраната на 

горските територии. 

7. Стопанството осигурява достъп до гората за рекреация, туризъм и т.н. 

8. Изграждат се нови горски пътища, а съществуващите се поддържат в добро 

състояние.  

   9.Осигурява се информация на заинтересованите страни. 

10.Подпомагат се местните общности в бедствени положения и критични ситуации. 

 



Анализът от извършените наблюдения до момента показва, че 

здравословното състояние на горите в териториалния обхват на дейност на ТП 

„ДГС Златоград” се подобрява в сравнение с предходни години. Благодарение на 

бързото усвояване на пострадала дървесина вследствие на биотични и абиотични 

повреди. Стопанството прилага мероприятия за предотвратяване и свеждане на 

почвената ерозия вследствие на горскостопанската дейност до минимум. В 

насажденията с изведени сечи има оставена налична в достатъчно количество 

мъртва, както стояща така и лежаща дървесина. Относно въздействието на 

мероприятията върху биоразнообразието се изготвят  листовете за предварителна 

идентификация на ключови елементи, в които се дават препоръки. Проведените 

лесокултурни мероприятия се отразяват положително върху развитието на 

културите и младите насаждения. В освободените площи след проведените 

санитарни и принудителни сечи с по-голяма интензивност, както и в изведените 

възобновителни сечи  се наблюдава добро естествено възобновяване. 

Ефективността и продуктивността на стопанството е относително добра.  

 

 
 

Изготвил:…... п*…...                                             инж. Съби Димитров…… п*……. 

     /инж.Емил Шевров/                                                      Директор на ТП ДГС „Златоград” 
 

 
*Налице е положен подпис, като същия е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент 

(ЕС) 2016/679).  


