ДОКЛАД
за резултатите от дейността мониторингов план
за периода 01.01.2021 год. до 31.12.2021 год.

Настоящето проучване е извършено в периода януари-декември 2021 г. във връзка с
годишен мониторинг на горите с висока консервационна стойност / ГВКС / намиращите се
на територията на ТП ДГС “Кирково”.
Държавно горско стопанство “Кирково” управлява територия от 34067,20 ха, която е
разположена в най-южната част на Република България и обхваща югозападната част на
Източните Родопи, около водосбора на река Върбица, в средното и течение.
Малка част от стопанството - най-югоизточната му част, попада във водосбора на
река Крумовица.
Територията на стопанството има форма на неправилен многоъгълник с най-дълъг
диагонал в посока СЗ - ЮИ, с дължина 36 км въздушна права линия.
Релефът на територията е предимно хълмисто-предпланински, като в найниските
части преминава в равнинно-хълмист, а към билото на държавната ни граница с Гърция
(където са най-високите части на стопанството) релефът е нископланински.
ТП ДГС „Кирково" се отличава с широко почвено разнообразие. Срещат се шест
основни почвени типа -алувиална ненаситена, лесивиран чернозем, канелена горска
обикновенна, кафява горска ненаситена, кафява горска наситена и техногенна .
Теренът е разположен при надморска височина 260 м до 1463 м. Най-ниската точка е в
землището на село Самодива, там където река Върбица напуска района на стопанството .
Най-високата точка в района на стопанството е връх “Вейката” - 1463 м н.в. , който в
географско отношение е и най-южната точка на Република България.
Според горскорастителното райониране на РБ - проф. Б. Захариев и колектив - 1979 г.,
районът на стопанството е в Южната крайгранична област (Ю), горскорастителна
подобласт Ардинска (А).
Районът на стопанството попада в Долния равнинно-хълмист и хълмистопредпланински пояс на дъбовите гори (Ю-І) и Средния планински пояс на горите от бук и
иглолистни (Ю-ІІ) в Южната крайгранична горскорастителна област, подобласт Ардинска.
Горите, разположени при надморска височина от 260 м до 600 м, са в Подпояса на
равнинно-хълмистите дъбови гори (Ю-І-2). Малка част от тези гори са в Подпояса на
равнинно-хълмистите дъбови гори (Ю-І-1), тези при надморска височина от 600 м до 800 м
са в Подпояса на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори (Ю-І-3), при
надморска височина от 800 м до 1463 м са в Подпояса на нископланинските гори от горун,
бук и ела (Ю-ІІ-1).
Многообразието на дървесните видове не е голямо, преобладава иглолистната
растителност. Горските екосистеми са представени от преобладаващите дървесни видове,
които се срещат в района на стопанството: бял и черен бор, ела и бук и благоприятстват за
осигуряването на функции от социално –хигиенен, защитно – водоохранен,
противопожарен и други. Основните дървесни видове образуват предимно чисти и смесени
иглолистни насаждения.Част от горите на територията на ТП ДГС „Кирково", са включени
в различните категории ГВКС, като за всички категории ГВКС се прилага годишен
мониторинг, състоящ се в периодични теренни наблюдения и съпровождащ анализ за вида
гора, проследяващ промените в биологичното разнообразие, осъществяващо се чрез
събиране, обработка и съхранение на данните. Разработени са формуляри за теренно
попълване от лесовъдския състав, като част от тях са със снимки за по-доброто
подразбиране на растителните и животинските видове с консервационна стойност за
територията на стопанството.

I.СОБСТВЕНОСТ НА ГОРИТЕ И ПРОМЕНИ В НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕТО ИЛИ
ФУНКЦИОНАЛНИТЕ КАТЕГОРИИ НА ГОРИТЕ.
1.СОБСТВЕНОСТ НА ГОРИТЕ.
Общата площ на ТП ДГС „Кирково” съгласно Горскостопанския план / ГСП/ от
2017 г. е общо 34067 ха.
По собственост площта е разпределена както следва :
1.Държавни горски територии общо – 32200 ха, в т.ч. ДГФ/горски територии/ - 31794 ха
и ДГФ /земеделски територии/ - 406 ха.
2.Общинска собственост общо - 595 ха , в т.ч.общински ГФ/горски територии/ - 136 ха и
ССФ на общини /земеделски територии/ - 459 ха.
3.Гори на частни физически лица общо – 1188 ха, в т.ч. частни физически лица /горски
територии/ - 1072 ха и частни физически лица /земеделски територии/ - 116 ха.
4.Гори на юридически лица – 84 ха, в т.ч. частни юридически лица /горски територии/65 ха и частни юридически лица /земеделски територии/ - 19 ха.
Съгласно чл.81 от Закона за горите, за поземлени имоти държавна собственост има
издадени заповеди на МЗХГ за промяна на предназначението от земеделски в горски
територии, които са отразени върху кадастралната карта и в отчетните форми на
стопанството от 1 до 7 ГФ.
Изменението е следното :
1.Устроени гори, съгласно издадени заповеди на МЗХГ за промяна на предназначението от
земеделски в горски територии възлизат общо на 621 ха.
2.Неустроени земи общо възлизат на 341 ха. Те не са отразени в отчетните форми, понеже
не са инвентаризирани съгласно горскостопанския план от 2017 година.
През 2021 година няма издадени заповеди на МЗХГ.
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По ГСП е предвидено от възобновителни, отгледни, санитарни и принудителни сечи
да се добият 38148 м3 дървесина, в т.ч. 3532 м3 едра, 11332 м3 средна, 5368 м3 дребна
строителна дървесина и 17916 м3 дърва за огрев. Добиваните асортименти са трупи за
бичене, трупи за шперплат, технологична дървесина, ОЗМ, греди, ритловици и дърва за
огрев.
През 2021 г. се наблюдава намаление в ползването на дървесина на стопанството.
Достигнато е ползването на дървесина 86,5% спрямо годишния добив на дървесина в т.ч. е и
ползването от сервитути на следните обекти:
1.Eксплоатация, изграждане и ремонт на газопровод от фирма „АЙ СИ ДЖИ БИ”
АД за обект: „Междусистемна газова връзка Гърция - България на територията на
Република България.
2.За изграждане на нов въздушен електропровод 400 kV „Електроенергиен системен
оператор“ ЕАД София, от подстанция „Марица Изток“ (Република България) до подстанция
„Неа Санта“ (Република Гърция) на територията на Република България.
II. ИЗВЪРШЕНИ ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ :
1.ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИТЕ :
За възпроизводство на горите на територията на ТП ДГС „КИРКОВО“ се разчита почти
изцяло на естественото възобновяване, с което са съобразени и прилаганите лесовъдски
системи.

В района на държавно горско стопанство “Кирково” съществуват сравнително добри
условия за естественото възобновяване на основните дървесни видове – бук,зимен дъб, благун
и цер. През 2021 година продължи инвентаризирането и регистрането на площи в регистъра
за естествено възобновяване на насаждения унищожени от природни въздействия. Не са
извършени залесявания с неподходящи дървесни видове, като са спазени указанията на МОСВ
за използването на местни видове при извършване на нови залесявания.
През 2021 година всички лесокултурни дейности са изпълнени със собствени
работници. Извършени са следните мероприятия :
1.Есенно залесяване с топола I-214 на площ от 2,3 ха.
- в т.ч. в ГСУ Чакаларово в отдел 457-а на площ от 2,3 ха, попадащи в местността „
поречието на река Върбица“, в землището на с.Първица , община Кирково.
2.Попълване на култури на площ от 4,611 ха.
- в т.ч. в ГСУ Бенковски в отдел 31-б,в на площ от 0,113 ха, попадащи в местността „
Чешмата“, в землището на с.Кърчевско , община Кирково и отдел 41-к на площ от 0,105
ха, попадащи в местността „ Пожара-Крастово бърце“, в землището на с.Дрянова глава ,
община Кирково
- в т.ч. в ГСУ Чакаларово в отдел 457-в на площ от 2,46 ха, попадащи в местността „
поречието на река Върбица“, в землището на с.Островец , община Кирково.
- в т.ч. в ГСУ Чорбаджийско пръскане на тополови култури в отдели : 458-г,459-а,б,г на
площ от 0,238 ха, попадащи в местността „ поречието на река Чорбаджийска“, в
землището на с.Чорбаджийско , община Кирково.
- в т.ч. в ГСУ Чакаларово в отдели: 150-г,149-д,150-ж,154-а,в на площ от 0,17 ха,
попадащи в местности : „ Станкевица и Шаново“, в землищата на с.Джерово и с.Яковица ,
община Кирково.
- в т.ч. в ГСУ Бенковски в отдели : 11-у, 12-т на площ от 0,425 ха, попадащи в местността
„ Кайала“, в землището на с.Загорски , община Кирково.
- в т.ч. в ГСУ Чорбаджийско в отдели : 322-д, 323-а на площ от 1,1 ха, попадащи в
местността „ пътя за мах.Старец“, в землището на с.Секирка , община Кирково.
3.Отглеждане на култури на площ от 62,2 ха.
- в т.ч. в ГСУ Чакаларово в отдели: 150-г,149-д,150-ж,154-а,в на площ от 3,4 ха, попадащи
в местностти : „ Станкевица и Шаново“, в землищата на с.Джерово и с.Яковица , община
Кирково.
- в т.ч. в ГСУ Бенковски в отдел 31-б,в на площ от 2,2 ха, попадащи в местността „
Чешмата“, в землището на с.Кърчевско , община Кирково и отдел 41-к на площ от 0,7 ха,
попадащи в местността „ Пожара-Крастово бърце“, в землището на с.Дрянова глава ,
община Кирково
- в т.ч. в ГСУ Чакаларово в отдел 457-в на площ от 16,0 ха, попадащи в местността „
поречието на река Върбица“, в землището на с.Островец , община Кирково.
- в т.ч. в ГСУ Бенковски в отдели : 11-у, 12-т на площ от 3,2 ха, попадащи в местността
„ Кайала“, в землището на с.Загорски , община Кирково.
- в т.ч. в ГСУ Чорбаджийско в отдели : 322-д, 323-а на площ от 3,4 ха, попадащи в
местността
„ пътя за мах.Старец“, в землището на с.Секирка , община Кирково.
- в т.ч. в ГСУ Чорбаджийско в отдели : 458-г,459-а,б,г на площ от 8,3 ха, попадащи в
местността „ поречието на река Чорбаджийска“, в землището на с.Чорбаджийско , община
Кирково.
- в т.ч. в ГСУ Чакаларово в отдел 457-а на площ от 25,0 ха, попадащи в местността „
поречието на река Върбица“, в землището на с.Първица , община Кирково.
4.Ограждане на култури - 1850 м.
- в т.ч. в ГСУ Чакаларово в отдел 457-а на площ от 5,0 ха, ограда от 1400 м, попадащи в
местността „ поречието на река Върбица“, в землището на с.Първица , община Кирково.
- в т.ч. в ГСУ Бенковски в отдел 456-г на площ от 0,6 ха, ограда от 450 м, попадащи в
местността „ поречието на река Върбица“, в землището на с.Върбен , община Кирково.

5.Маркиране на ЛФ 2022 година – 43192 м3 стояща маса.
6.Кастрене на тополови култури-2,1 ха.
- в т.ч. в ГСУ Чакаларово в отдел 457-в на площ от 0,7 ха, попадащи в местността „
поречието на река Върбица“, в землището на с.Островец , община Кирково.
- в т.ч. в ГСУ Чорбаджийско в отдели : 458-г,459-а,б,г на площ от 1,4 ха, попадащи в
местността „ поречието на река Чорбаджийска“, в землището на с.Чорбаджийско , община
Кирково.
7.Отглеждане на млади насаждения-0,9 ха.
- в т.ч. в ГСУ Бенковски в отдел 31-в на площ от 0,6 ха, попадащи в местността „
Чешмата“, в землището на с.Кърчевско , община Кирково.
- в т.ч. в ГСУ Чакаларово в отдел 224-б на площ от 0,2 ха, попадащи в местността
„Рунво“, в землището на с.Чакаларово , община Кирково.
- в т.ч. в ГСУ Чорбаджийско в отдел 367-з на площ от 0,1 ха, попадащи в местността
„Ловната хижа“, в землището на с.Царино , община Кирково.
8.Горски разсадник с.Чакаларово.
Съгласно предписанията дадени с протокол от 17.09.2020 година площите в разсадника са
освободени. През 2021 година са извършени мероприятия по засяването на 18 дка люцерна
и 2 дка царевица.Направена е нова поливна инсталация.
2.ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА:
Общо за 2021 година e изпълнено ползване 33020 м3 лежаща маса дървесина, в т.ч.
е дървесината добита от :
1.Eксплоатация, изграждане и ремонт на газопровод от фирма „АЙ СИ ДЖИ БИ”
АД за обект: „Междусистемна газова връзка Гърция - България на територията на
Република България”- за извозена 1020,96 м3 дървесина. За експедицията са извършени
административни и технически услуги от наши служители, за които са начислени такси,
съгласно Заповед №37 / 30.01.2014 г. на директора на ЮЦДП гр.Смолян.
2.За изграждане на нов въздушен електропровод 400 kV „Електроенергиен
системен оператор“ ЕАД София, от подстанция „Марица Изток“ (Република България) до
подстанция „Неа Санта“ (Република Гърция) на територията на Република България –за
извозена 254,04 м3 дървесина. За експедицията са извършени административни и
технически услуги от наши служители, за които са начислени такси, съгласно Заповед №37
/ 30.01.2014 г. на директора на ЮЦДП гр.Смолян.
През годината продължи приоритетното усвояване на пострадалата иглолистна
дървесина от биотични и абиотични фактори .
Продължи и работата по маркиране на санитарни и принудителни сечи на
нападнатите площи, на паднала и пречупена дървесина, на пожара станал на 6 септември
2021 г., своевременно изготвяне на план-извлечения и извеждането на сечите.
Като цяло обаче най-видимата и оценявана част от дейността на ТП ДГС „Кирково”
е задоволяването с дърва за огрев на местното население. Поради високата степен на
зависимост на местното население от дърва за огрев, тя и в бъдеще ще бъде ключова за
определяне на отношението на местните хора, местните кметове и общинска
администрация към ТП ДГС „Кирково”.
Към момента няма индикации за съществуващи проблеми в тази област, като според
ТП ДГС „КИРКОВО“ и интервюираните кметове, местното население е осигурено с
необходимите количества дърва за огрев.
Възможностите за осигуряване на такива са две - закупуването им от фирмите и добив
по тарифна такса на корен от местно население.

III.ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ РЕСУРСИ :
Комплексното значение на горите в района на стопанството не се изчерпва само с
дърводобива и залесяването, а и със страничните ползвания от тях. Към нея са включени
пашата на селскостопанските животни - ЕРД, овце : продажбата на елхи и зеленина,гъби и
други.
IV.ЛОВ И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА:
На територията на ТП ДГС „Кирково” са обособени 3 държавни дивечовъдни участъци
(ДУ) с площ около 5 675,4 ха и 6 ловища. През 2021 година продължи договора за
стопанисване от фирма на ДУ «Кремен», а по линия на организирания ловен туризъм на
фирма е отдаден за ползване на дивеча ДУ «Чакаларово».
На територията на стопанството са регистрирани 2 сдружения на ловците и риболовците –
СЛР „Родопи „ Момчилград и СЛР „Маказа 2001” – Кирково с общо 12 ловни дружини.
550 броя са организирани ловци регистрирани за 2021 година на територията на ТП ДГС
Кирково. Основен обект на лов са дива свиня, заек и сърна.

V.ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ :
Дейността на ТП ДГС по отношение на контрола и опазването на горски територии
включва:
1)контрол, опазване и управление на дейностите в горите;
2)опазване от незаконна сеч, бракониерство и др.;
3)защита от пожари.
Незаконните дейности в региона на ТП ДГС „Кирково” са сведени до минимум. Незаконна
сеч и бракониерство също. Дейността по защита на горите от пожари се осъществява
съвместно с кметските администрации. Местното население е изключително активно по
отношение на защита на горите от пожари.
В опазването на горите пряко са ангажирани 15 горски стражари, 3-ма старши
лесничеи и 3-ма помощник-лесничеи.
Освен от служители на стопанството, контролът се осъществява от ЮЦДП Смолян и от
РДГ Кърджали чрез мобилни групи.

VI.ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ :
Превенцията и борбата с горските пожари е една от социално значимите дейности на
ТП ДГС „Кирково”, тъй като за кратко време може да бъде унищожен значителен обществен
ресурс, а в някои случаи да бъде засегната сигурността и имуществото на гражданите. Пример
в това отношение е пожара станал на 6 септември 2021 г. в село Самодива, където поради
небрежност на местното население са унищожени 714 дка иглолистни култури.
Ролята на стопанството в тази насока се оценява изключително позитивно от
обществото, макар и често усилията на служителите на горите за потушаването на даден
пожар да остават на по-заден план.

Изготвен е Годишен план за защита на горските територии от пожари. Осъществява се
денонощно наблюдение на горските територии, сформирана е специализирана група за гасене
на горски пожари със специализирана система за гасене на горски пожари, монтирана върху
високопроходим автомобил.
Като по-съществен проблем през годината остава липсата на достатъчна и в добро
състояние горско-пътна мрежа, особено в силно пресечените горски терени.
Проблемите в това отношение сe решават със собствения багер на стопанството.
VII.ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРИТЕ :
Здравословното състояние на горите на територията на горското стопанство е на
задоволително ниво. През 2021 година се установи, че в горските територии, държавна
собственост продължава нападението от борова процесионка, в по малка степен на върхов
и шестзъб корояд, съхненето на белия и черния бор, повредите от пожари и други.
Регистрирани са в системата на ИАГ общо: 70 броя сигнални листове и 152 броя ЛПО.
Нападнати площи в горски територии, държавна собственост са общо 11663.5 дка, в
т.ч. слабо засегнати до 25% - 9288,0 дка, средно засегнати от 26% до 60% - 1654,0 дка,
силно засегнати над 61 % - 721,50 дка.
Резултати от лесопатологичното обследване за нападение от вредители, болести и други
повреди са следните :
I.Насекомни вредители по иглолистните видове :
- обща площ 9320,50 дка
1.За нападение от борова процесионка на площ от 9196,0 дка . Необходими мероприятия :
въздушно пръскане за борба върху 1200 дка и механична борба върху 150 дка..
2.За нападение от върхов корояд на иглолистни култури. Необходими мероприятия :
санитарни сечи върху 3,5 дка.
3.За нападение от шестзъб корояд на иглолистни култури. Необходими мероприятия :
санитарни сечи върху 3,0 дка.
II.Болести по иглолистните видове:
- обща площ 440 дка
1. За съхнене на белия бор на площ от 273 дка.Няма предвидени мероприятия.
2. За съхнене на черния бор на площ от 167 дка. Няма предвидени мероприятия.
III. Болести по широколистните видове:
- обща площ 201 дка
1. Съхнене на дъба на площ от 201 дка. Няма предвидени мероприятия.
IV.Насекомни вредители по тополите, върбите и елшите :
- обща площ 212 дка
1. За голяма тополова стъкленка в тополови култури на площ от 16 дка. Няма
предвидени мероприятия.
2. За нападение от тополов листояд на площ от 98 дка. Необходими мероприятия : наземна
химична борба върху 16,0 дка.
3. За нападение от тополов цигарджия на площ от 98 дка. Необходими мероприятия :
наземна химична борба върху 37,0 дка.
V. Болести по тополите, върбите и елшите :
- обща площ 27 дка
1.Некроза по кората на тополите на площ от 27 дка. Няма предвидени мероприятия.
VI.Абиотични повреди по иглолистните видове :
- обща площ 699 дка
1. Ветролом и ветровал (игл) на площ от 699 дка. Няма предвидени мероприятия.

VII. Абиотични повреди по широколистните видове:
- обща площ 50 дка
1.Ветролом и ветровал (шир) на площ от 50 дка. Няма предвидени мероприятия.
VIII. Горски пожари:
- обща площ 714 дка
1.Повреди от пожари (игл) на площ от 698 декара. Необходими мероприятия : санитарни
сечи /принудителна 100%/ върху 698 дка.
2.Повреди от пожари (шир) на площ от 16 декара. Необходими мероприятия : санитарни
сечи /принудителна 100%/ върху 16 дка.
През 2021 г. на територията на стопанството е регистрирано природно бедствие, което е
предизвика поражения върху създадените тополови култури. Заляти са от приливна вълна на
водите на поройната река Върбица, след падналите поройни дъждове на 11.12 и 12.12.2021
година. Вследствие на всичко това са нанесени щети и са загинали повече от 75 % от
засадените фиданки в отдели: 457- „а,в“. Компрометирани и унищожени са и оградите около
тези култури.
На основание чл.34 от НАРЕДБА № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за
залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални,
защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените
култури, тяхното отчитане и регистриране, са изготвени протоколи, като тополовите
култури с установен процент на прихващане под 25 % ще бъдат презалесени през 2022
година.
VIII.ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ГООРСКОСТОПАНСКИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЪРХУ
ПОПУЛАЦИИТЕ ОТ РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ, ПОЧВИТЕ И
ВОДНИТЕ РЕСУРСИ :
След приключване на горскостопанските дейности /изведени сечи/ през 2021 г.е
извършена оценка на въздействието на изведената сеч върху ключови елементи на околната
среда, съседни имоти и инфраструктура на територията на ТП ДГС „Кирково”. От
изготвените и направени оценки на въздействието може да се направят
следните по-общи констатации относно:
- Повреди по подраст в насажденията с извършена оценка не са установени.
- Повреди по оставащия дървостой- не са констатирани повреди над допустимите / над 2 %
по брой от оставащите на корен дървета/.
- Създаване на условия за активиране на почвена ерозия-тракторните и коларски пътища с
опасности за развитие на ерозионни процеси са рехабилитирани или са поставени купчини
от клони, изискванията и начина са описани в изготвените карнет-описи и технологични
планове.
- Оставяне на мъртва дървесина- в насажденията с изведени сечи е налична мъртва
дървесина, както лежаща, така и стояща.
- Въздействие върху идентифицираното биологично разнообразие- при установяване се
описва в технологичния план и карнет-описа на насажденията, като се описват и мерките за
тяхното опазване.
- Водни ресурси на територията или в близост до насажденията - при наличие на водни
течения и дефиниране на мерки за опазване в листа за предварителна оценка мерките са
записани и след маркиране в карнет-описа и технологичния план на насаждението.
- Въздействие върху съседни насаждения- не са констатирани неблагоприятни въздействия
след извеждане на сечите.
- Въздействие върху съседни имоти и инфраструктура- не са констатирани неблагоприятни
въздействия.

IX.МОНИТОРИНГ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ, ВКЛ. 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
за ограничания посочени в заповедите за обявяването им и изискванията на плановете им за
управление.
Разработени са формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие видовете от
ВКС 1.2 и 1.3 редки, застрашени и ендемични видове, формуляр за мониторинг на ВКС 3 редки, застрашени и изчезващи горски екосистеми на територията на ТП ДГС „Кирково”,
ВКС 6.
През 2021 г. са попълнени общо 35 броя чек листове:
1.Попълнени са формуляри за следните животински видове:
Видра / Lutra lutra/- установен в 5 броя чек листове, преминаване, хранене.
Черен щъркел/ Ciconia nigra/- установен в 6 броя чек листове, гнездо, прелитане и
хранене.
Малък орел (Hievaltus pennatus) установен в 2 броя чек листове, прелитане и хранене.
2.Попълнени формуляри за животински видове, които не са обект на опазване съгласно
Доклада за гори с висока консервационна стойност, но са разпространени на територията на
ТП ДГС „Кирково” няма.
3.Попълнени са формуляри за земноводни и влечуги :
Пъстър смок /Elaphe sauromate/ - установен в 5 броя чек листове.
Шипобедрена костенурка /Testudo graeca/- установен в 8 броя чек листове.
4.Попълнени са формуляри за следните растителни видове:
Джел (Ilex aquifolium) –1 брой броя чек лист, находището е в добро състояние и не е
констатирана антропогенна намеса.
Обикновен тис / Taxus baccata/ 1 брой броя чек листове находището е в добро състояние
и не е констатирана антропогенна намеса.
В местата, където са установени горе посочените видове, ще бъдат спазени всички
препоръки и указания за опазване, които са посочени в Доклада за гори за висока
консервационна стойност.
5.Попълнени са формуляри за растителни видове, които не са обект на опазване съгласно
Доклада за гори с висока консервационна стойност, но са разпространени на територията на
ТП ДГС „Кирково”.
Дървовидна хвойна / Juniperus excelsa/ - 1 брой чек лист, като находището е в добро
състояние и не е констатирана антропогенна намеса.
Казашка хвойна / Juniperus sabina/- 1 брой чек лист, като находището е в добро
състояние и не е констатирана антропогенна намеса.
Лудо биле / Atropa belladona/- 1 брой чек лист, като находището е в добро състояние и не
6.Попълнени са 4 броя формуляри за мониторинг на насаждение попадащи във ВКС 3.
Горите с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС „Кирково” и
извършения мониторинг до момента показват, че горите в обособените ВКС са в добро
здравословно състояние, дължащо се на добрите практики за стопанисване.
X.ПРИНОС НА ТП ДГС „КИРКОВО“ КЪМ МЕСТНОТО СОЦИАЛНО И
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ :
Участието в местни инициативи и осигуряването на подкрепа за местната общност под
различни форми е важен инструмент за поддържане на комуникацията и повишаване на
доверието между ТП ДГС „Кирково”и местната общност.
В този смисъл ТП ДГС „Кирково” през 2021 г. отчете своят принос към местното
развитие в следните направления:



предоставяне на дърва за битови нужди (за закупуване по ценоразпис и добив по
тарифа такса на корен);

информиране на обществеността за извършваните дейности;

предоставяне на консултации на граждани и други държавни институции по
лесовъдски въпроси.
XI.КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ТП ДГС „КИРКОВО“ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Комуникацията между заинтересованите страни и ТП ДГС „Кирково”е на добро ниво.
Особено положителни в своите оценки в това отношение са представителите на институциите
и общинската администрация.
В РДГ, като контролна институция, не са постъпвали оплаквания от местните хора
заради отношението на служителите на стопанството.
Местните кметове от своя страна биха били по-доволни, ако получават своевременна
информация за дейности, извършвани в тяхното землище (пр. да бъдат уведомявани за
обектите за дърводобив).
Важни въпроси като опасност и превенция на пожари, опазване на дивеча и
биоразнообразието, поведение в горите и други остават недобре застъпени в стратегията на
ТП ДГС „Кирково”. Липсва цялостна информационна и медийна политика в тази насока.
Допълнителни усилия могат да бъдат отделени и във връзките с неправителствените
организации, сътрудничеството с които може да повиши имиджа на стопанството и да доведе
до изпълнение на полезни съвместни проекти.
През 2021 г. не са констатирани и съществени проблеми с достъпа до информация.
Горскостопанският план, като основен документ за стопанството е публичен и няма случаи на
отказ от страна на ТП ДГС „Кирково”по постъпили искания по Закона за обществен достъп до
информация
ТП ДГС „Кирково”осигурява публичност чрез своята уеб страница на:

процедурите за разрешаване на спорове със засегнати и заинтересовани страни, за
подаване на оплаквания и сигнали;

ангажиментите за недопускане на корупция в т.ч. задължението да не се предлагат
или приемат каквито и да било парични или друг тип подкупи;

писмените документи, отразяващи дългосрочната ангажираност на горското
стопанство към принципите и критериите на сертификацията и свързаните политики и
стандарти;

начините, по които местните общности могат да участват в процеса по планиране на
горскостопанските дейности и обекти;

изготвената Оценка за социалното въздействие от дейността;

изготвеният Доклад за горите с висока консервационна стойност (с изключение на
конфиденциална информация);

резюме на целите на управление;

резюме от горскостопанския план (в т.ч. обзорна/тематични карта на горското
стопанство) – предоставя се за безплатно ползване с изключение на конфиденциалната
информация;

резюме на резултатите от провеждания мониторинг (с изключение на
конфиденциалната информация).
Основните предизвикателства, които стоят пред стопанството са свързани с подобряване
ефективността и продуктивността на горското стопанство при спазване на принципите на
горска сертификация насочени към балансирано и отговорно отношение в различни
направления - екологични, икономически и социални, които са свързани с голям брой
заинтересовани страни. За подобряване ефективността и продуктивността е необходимо да

се положат повече усилия, относно популяризиране на ползите от прилагане на стандарта
по горска сертификация при стопанисването и управлението на горите от ТП ДГС
„Кирково”, насочено към всички заинтересовани страни.

ДИРЕКТОР на ТП ДГС :
(инж.В.Райчев)

