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Д О К Л А Д 

 
ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ  

НА ТП ДГС „АЛАБАК” ПРЕЗ 2020 Г. 

 

 

 
 

Настоящето проучване е извършено в периода януари-декември 2020 г. във връзка с 

годишния мониторинг на горите с висока консервационна стойност (ГВКС) за територията на 

ТП ДГС „АЛАБАК”. Инвентаризацията и мониторингът са направени съгласно система за 

провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие в горите с висока консервационна 

стойност на територията на ТП ДГС „АЛАБАК”. 

ДГС „АЛАБАК” обхваща територия от 27002.8 ха (общо по ГСП – 2018 год.) и е 

разположено в богатата и интересна откъм биоразнообразие и природни дадености част на 

Западни Родопите – Чепинската котловина. Горските екосистеми в района са много ценни от 

икономическа, екологична и социална гледна точка. Това са високопродуктивните иглолистни  

и широколистни гори с богат растителен и животински свят. Те притежават изключителна 

водорегулираща, почвозащитна и противоерозионна роля за тази част на планината. 

Поради изтъкнатите причини една значителна част от горите на територията на ДГС 

„АЛАБАК” се включват в различните категории ВКС. Същевременно голяма част от така 

определените за ГВКС насаждения попадат в различни категории защитни и рекреационни 

гори и гори в защитени територии (ЗРГГЗТ), в т.ч.: вододайни зони, курортни гори, защитени 

територии и местности, защитени зони по НАТУРА 2000 и пр. Това прави гората в този 

дял на Родопите изключително значима за поддържане и повишаване на всички 
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идентифицирани консервационни стойности, вкл. вече обявените по ЗГ защитни и 

рекреационни гори и гори в защитени територии. В такива случаи като препоръки и указания 

за стопанисване и мониторинг се прилагат на първо място указаните в съответните заповеди за 

обявяване, а след това най-строгия измежду кореспондиращите режими по отношение на 

прилагането на горскостопанските дейности. 

 

І. СОБСТВЕНОСТ НА ГОРИТЕ И ПРОМЕНИ В НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕТО 

ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНИТЕ КАТЕГОРИИ НА ГОРИТЕ. 

 

В ТП ДГС „АЛАБАК” през 2020 година не се констатира движение по отношение на 

собствеността, като разпределението на общата горска площ е следното:  

1. Горски територии – държавна собственост – 25 525 ха. Тази площ включва 

управляваните и стопанисвани от ДГС „АЛАБАК” площи, сертифицирани по FSC в размер на 

25522,5 ха плюс 2,5 ха – площта на горски разсадник „Кемера”, който не е включен към 

сертификата. 

2. Общинска собственост – 893 ха (извън сертификата по FSC). 

3. Частна собственост на юридически лица – 19 ха (извън сертификата по FSC). 

4. Частна собственост на физически лица – 566 ха (извън сертификата по FSC). 

 

ІІ. ИЗВЪРШЕНИ ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ТП ДГС „АЛАБАК” (ЗАЛЕСЯВАНИЯ, СЕЧИ (ВИД НА СЕЧТА И ПЛОЩИ), НАПРАВА 

НА ГОРСКИ ПЪТИЩА И ДР). 

 

1.Извършените лесокултурни дейности през 2020 г. са както следва : 

. Разсадниковото производство обхваща Горски разсадник „Кемера”. През 2020 год. са 

произведени 30 688 бр. семенищни фиданки, които са използвани основно за обезпечаване на 

необходимостта от посадъчен материал за залесяване и попълване на горски култури в ТП ДГС 

Алабак, но също и за други стопанства от обхвата на ЮЦДП. 

. Залесяване на горски култури – 39 дка от иглолистни дървесни видове предимно бял и 

черен бор. В това число са включени 24 дка, върху които е извършена почвоподготовка през 

есента на 2019 год. и 15 дка, върху които е извършено презалесяване на новосъздадени горски 

култури с процент на прихващане под 25%. 

. Попълване на горски култури – 49,5 дка. 

. Отглеждане на култури – 334,5 дка, като в това число е включено двукратно 

отглеждане на едногодишните, като второ отглеждане е извършено в част от подотделите, 

където е необходимо и еднократно отглеждане на две-, три- и четири годишните горски 

култури. 

. Отглеждане на млади насаждения без материален добив на площ от 173 дка. 

. Маркирани са 73 810 куб.м стояща маса, като в т. ч. са включени и редовния лесосечен 

фонд за 2021 година, както и допълнителни количества за 2020 година от пострадалите 

насаждения – основно санитарни сечи. 

. Поддържане на 5 545 м съществуващи минерализовани ивици.  

Изпълнението на дейностите е извършено, при спазване на действащата нормативна 

уредба.  

 2. Добитата и реализирана дървесина за периода 01.01.2020г – 31.12.2020 г. е както 

следва:  

Общо добита дървесина – 58 549 м³; реализирана дървесина 57 695 м3: 

- на корен от местно население –  16 783 м3 

- на корен от промишлен добив –  15 117 м3  

- възложен добив (търговци) –   26 649 м3 

- продажба на дървесина от склад –  25 795 м3 

Изпълнението е на 109 % спрямо заложения разчет за годината. 

Добивът и реализацията на дървесината са извършени при спазване изискванията на 

Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии- 
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държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти. Възлагането на добива на дървесина, както и продажбата на дървесина на корен и от 

склад за търговци са извършени след проведени процедури и определени изпълнители по реда 

на цитираната наредба. 

Изпълнението на дейностите е осъществено при спазването на действащата нормативна 

уредба. 

За добива на дървесина през 2020 г. са сключени договори с фирми, които са запознати с 

изискванията на стандарта. В тръжните документи (в проекта на договор) за съответните 

процедури е заложено изискване за представяне на фактура за закупено защитно облекло, 

съответстващо на работните позиции. 

3. В държавните горски територии на ТП ДГС „АЛАБАК” не са използвани препарати за 

растителна защита с изключение на разсадника, който е извън сертифицираната площ и в него 

са използвани само разрешени препарати при спазване на всички нормативни изисквания.  

4. На територията на ТП ДГС „АЛАБАК” през 2020 г. е възникнал само един пожар, 

които следва да се регистрира в информационната система на ИАГ и е на площ по-малка от 

декар без унищожена горскодървесна растителност. Има частични запалвания на сухи треви и 

храсти с площ под 1 дка, които са изгасени моментално и не са нанесени поражения по 

горскодървесната растителност. 

5. През 2020 г. е извършван ремонт на съществуващи горски пътища съгласно 

заложеното по одобрените технологични планове, като за опазване на същите фирмите, 

извършващи горскостопански дейности, са информирани и са им издавани разрешителни за 

достъп за превозните средства. За годината са издадени 181 бр. разрешителни за достъп на 

техника до ГТ.  

 

ІІІ. ВИД И КОЛИЧЕСТВО НА ДОБИТИТЕ ПРОДУКТИ (ВКЛ. НЕДЪРВЕСНИ 

ГОРСКИ ПРОДУКТИ). 

 

През 2020 година са добити следните продукти от държавни горски територии, 

собственост на ТП ДГС „АЛАБАК”: 

- Дървесина – 58 549 м³ от различни категории и сортименти: трупи за бичене, 

технологична дървесина, ОЗМ, дърва за огрев; 

- Иглолистни шишарки (черен бор) – 400 кг; 

- Листников фураж – 1030 м3; 

- Зеленина – 18 м3; 

- Паша на едър рогат добитък – 125 бр. 

 

ІV. ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРИТЕ (РЕЗУЛТАТИ ОТ 

ЛЕСОПАТОЛОГИЧНИ ОБСЛЕДВАНИЯ И ЛЕСОЗАЩИТНИ МЕРОПРИЯТИЯ). 

 

В района на ТП ДГС „Алабак” гр. Велинград през 2020 год. по отношение на 

лесозащитата основен проблем представляват падналите тежки снегове и силния вятър, от 

които бяха повалени много дървета.  

Своевременно са подавани сигнални листове и са съставяни поетапно предложения за 

предписания за одобряване от РДГ-Пазарджик и са изготвени инвентаризационни описи до 5 % 

от запаса на насажденията. В одобрените отдели са водени санитарни и принудителни сечи. 

Нападенията от върхов корояд са обикновено на единични дървета по целите площи на 

насажденията.  

Санитарни и принудителни сечи са водени и в насажденията, където има трайно 

изсъхване на дъба, съхнене на бора, съхнене на елата, на бука, снегоизвиване на стъблата, 

ветролом и ветровал. 

Горските стражари са извършвали лесопатологични наблюдения в охранителните си 

участъци и сигнализират своевременно за степента на нападенията. 

Към 31.12.2020 год. в електронната информационна система на system.iag и регистъра на 

ДГС ”Алабак” са заведени 670 бр. сигнални листове и 451 лесопатологични обследвания в 
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държавни горски територии, които са разпределени по вредители и други фактори, както 

следва: 

- за върхов корояд – 201 бр. 

- борова процесионка – 3 бр. 

- борова листна оса – 11 бр. 

- за съхнене на бора – 249 бр. 

- за съхнене на смърча – 12 бр. 

- за съхнене на елата – 8 бр. 

- за съхнене на зелена дугласка – 1 бр.  

- за съхнене по широколистните – 122 бр. 

- за снеголом и снеговал в иглол. – 50 бр. 

- за снеголом и снеговал в широкол. – 4 бр. 

- за ветролом и ветровал – 3 бр. 

- за снегоизвиване на стъблата по широколистни – 6 бр. 

 

Здравословното състояние на горите на ТП ДГС „АЛАБАК” е сравнително добро, 

изхождайки от процента на повредите спрямо общата горска площ. 

 
V. ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЪРХУ 

ПОПУЛАЦИИТЕ ОТ РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ, ПОЧВИТЕ И 

ВОДНИТЕ РЕСУРСИ. 

 

След приключване на горскостопанските дейности (изведени сечи) през 2020 год. е 

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

среда, съседни имоти и инфраструктура на територията на ТП ДГС „Алабак”. 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 идентифицараното 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 сечта. 

- Въздействия върху съседни имоти и инфраструктура – не са констатирани 

неблагоприятни въздействия. 

 

VІ. МОНИТОРИНГ НА ЗАЩИТЕНИ 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 

ограничения посочени в заповедите за обявяването им и изискванията на плановете им за 

управление.  
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Разработени са формуляри за мониторинг на ВКС и биологичното разнообразие на 

територията на ТП ДГС „АЛАБАК”. През 2020 г. са попълнени общо 114 бр. формуляри. 

 

При разработване на доклада за ВКС са установени следните животински видове: 

 

Кафява мечка /Ursus arctos/ - не може да се установи точен брой индивиди. Намират се 

само следи и изпражнения. Като се има предвид начина на живот може да се каже, че един 

индивид не живее само в границите на едно стопанство. 

Дива коза /Rupicarpa rupicarpa/ - не са установени точен брой индивиди за 2020 г., тъй 

като обитават основно територията на съседното ДЛС Чепино в района на скалите на 

мраморната кариера Лепеница. Понякога част от тях преминават и в територията на ДГС 

Алабак. Потенциално застрашени от хищници и бракониерство. 

Глухар /Tetrao urogalus/ - установени през 2017 г. 5 бр. индивиди – 2 мъжки и 3 женски 

по време на пролетна таксация на дивеча. През 2020 г. няма точен брой. Виждат се само следи.  

 

Попълнени са формуляри за следните растителни видове с природозащитен статус, 

установени на територията на ДГС "Алабак": 

 
 

  ЗБР 

(приложение) 

   
 Растителен вид Ендемит ЧКБ IUCN CITES  
     

Жълт планински крем – Lilium jankae Kern. Балкански 

субендемит 
III Р   

Родопски крем – Lilium rhodopaeum Delip. Балкански III Р   

Гръцка ведрица – Fritillaria graeca Boiss. Балкански III Р   

Източна ведрица – Fritillaria orientalis Adams.  III Р   

Снежно кокиче – Galanthus nivalis L.  III З  + 

Оливиеров минзухар – Crocus oliveri J. Gay. Балкански III Р   

Шлемов салеп – Orchis militaris L.  III Р   

Обикновена кандилка – Aquilegia vulgaris L.  IV Р   

Горска съсънка – Anemone sylvestris L.  III З   

Костова тлъстига – Sedum kostovii Stef. Български III Р R  

Ресничест дебелец – Sempervivum ciliosum Craib. Балкански III Р   

Петров кръст – Lilium martagon L.  IV    

Родопска горска майка – Lathraea rhodopea Dingler Балкански III Р R  

Панчичева пищялка – Angelica pancicii Vand. Балкански  Р   

Есенно ботурче – Cyclamen hederifolium Ait.  IV    

Лудо биле – Atropa belladonna L.   Р   

Поречолистен лопен – Verbascum roripifolium Hal. Балкански  Р   

Пухест лопен – Verbascum eriophorum Godr. Балкански III    

 
Общо 15 растителни вида са установени на територията на ДГС „Алабак”, които 

попадат в списъка с видове, приложен в Закона за биологичното разнообразие. В 

приложение III със статут «защитени» са включени 12 от растенията, а останалите 3 са 

записани в приложение IV, намиращи се в режим на опазване и регулирано ползване. 

От трите категории - „изчезнал” (И), „застрашен” (З) и „рядък” (Р) вид, посочени в 

Червената книга на България (том I, 1984г.) на територията на ДГС „Алабак” при 

проведените проучвания са установени общо 15 вида (2 от категорията „застрашен” и 13 от 

категорията „рядък”). 

В списъка на Международен съюз за опазване на природата (IUCN) с категория 

„рядък” са включени два вида. 

Според Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна 

и флора (CITES) един от видовете (снежно кокиче – Galanthus nivalis L.) е включен в списъка 

за опазване в България. 

Установените растителни видове с природозащитен статус в ДГС „Алабак” са 

разпространени, както следва: 
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Растителен вид Брой 

попълнени 

формуляри 

Разпростронение – отдел, подотдел Местности 

Жълт планински крем – 

Lilium jankae Kern. 

11 10 б; 19 а; 20 а; 332 б, д; 333 ж; 334 л; 379 а, б; 

409 а; 410 а; 465 а, б, е 

Терегово, 

Черновец, 

Острец 

Родопски крем – Lilium 

rhodopaeum Delip. 
4 379 а, б; 409 а; 410 а Черновец 

Гръцка ведрица – 

Fritillaria graeca Boiss. 
10 390 а, б; 392 ж, л; 393 в, е, ж; 398 ж; 438 б, в; 476 

б, в, д, и, л 

Извора, 

Драгиче, 

Ачовица, 

Сивата вода 

Източна ведрица – 

Fritillaria orientalis Adams. 
1 448 а, г Вотърно 

Снежно кокиче – 

Galanthus nivalis L. 
5 476 б, в, д, и, л; 550 а, б; 551 а, в Стража, 

Сивата вода 

Оливиеров минзухар – 

Crocus oliveri J. Gay. 
6 510 б, в, г, д; 511 а, б, в; 550 а, б; 

551 а, в 

Стража, 

Долене 

Шлемов салеп – Orchis 

militaris L. 
8 140 е; 141 а, б, в; 252 е, н; 253 г, к, л; 255 е  

Обикновена кандилка – 

Aquilegia vulgaris L. 
4 52 а; 53 б, в, г  

Горска съсънка – Anemone 

sylvestris L. 
5 466 а, б, в, г, ж, л, м; 467 з, к; 491 в, г, д, е, 4; 493 

а, б, в, г, 1; 494 а, б, г 

Таран, 
Ленцово 

Костова тлъстига – Sedum 

kostovii Stef. 
5 403 б, в, ж, з; 511 а, б, в Печенешки 

скали, 

Долене 

Ресничест дебелец – 

Sempervivum ciliosum 

Craib. 

7 352 в; 397 а; 400 д; 403 б, в, ж, з Печенешки 

скали, 

Уличките, 

Мачешки 

скали 

Петров кръст – Lilium 

martagon L. 
9 45 б, д, и, к, л; 550 а, б; 551 а, в Клептуза, 

Стража 

Родопска горска майка – 

Lathraea rhodopea Dingler 
9 338 а, б; 403 б; 460 б, г; 463 а, з; 485 б, в; 486 ж; 

487 е, ж, и, к; 488 к, л; 489 д, е 

Печенешки 

скали, 

Острец, 

Терегово 

Панчичева пищялка – 

Angelica pancicii Vand. 
4 124 а,б; 125 д; 277 г, д; 278 г, ж Течението на 

р. Абланица, 

р. Бистрица 

Есенно ботурче – 

Cyclamen hederifolium Ait. 
2 510 б, в, г, д; 511 а, б, в 

Долене 

Лудо биле – Atropa 

belladonna L. 
5 69 а, в; 70 а, е; 424 б 

 

Поречолистен лопен – 

Verbascum roripifolium Hal. 
11 37 а, е, к, з; 42 б; 43 и, к; 71 а, б, и; 124 а, б, в, е, 

и, к 
Клептуза, 

течението на 

р. Бистрица, 

р. Лепеница 

Пухест лопен – Verbascum 

eriophorum Godr. 
8 37 б, в, г; 38 в, г, д, е; 141 а, б, в Клептуза, 

течението на 
р. Бистрица 

 

Всичките описани и инвентаризирани в процеса на настоящия мониторинг находища на 

растителни видове са в добро и задоволително състояние. Не се наблюдава влияние от 

антропогенна намеса. 

 

Извършеният мониторинг в горите с висока консервационна стойност на територията на 

ТП ДГС „Алабак” показва, че до момента горите в обособените ВКС са в добро здравословно 

състояние, дължащо на добрите практики за стопанисване. 
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VІІ. СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ – ПРОМЕНИ В ОБЩЕСТВОТО 

И / ИЛИ ОТНОШЕНИЕТО ИМ СПРЯМО ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ И ДЕЙНОСТИ. 

 

Запознаването на местното население и всички заинтересовани страни с принципите на 

горска сертификация ще удостовери, че стопанисването и управлението на горските територии 

– държавна собственост в обхвата на ТП ДГС „Алабак” се осъществява по отговорен начин, 

съчетаващ екологичните, икономическите и социални ползи от горите. 

 

VІІІ. СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ, 

СВЪРЗАНИ СЪС СТОПАНИСВАНЕТО НА ГОРИТЕ. 

 

През 2020 г. с общината и кметствата не бяха направени всички срещи, свързани с 

обичайната дейност и възможности за поставяне на различни проблеми поради възникналата 

ситуация и спазване на противоепидемичните мерки срещу разпространението на COVID-19. 

Ръководството на стопанството остава отворено към всички въпроси от заинтересованите 

страни независимо от начина, по който са поставени – чрез електронна или друг вид поща.  

Сериозно внимание се обръща на въпроса относно задоволяване на нуждите от местното 

население с дърва за огрев за собствени нужди и дървен материал. 

Местното население закупува дърва за огрев от склад на база установен ценоразпис и по 

тарифа на корен, след предоставени списъци от кмета на общината и кметовете на населените 

места. Считаме, че местното население няма проблем с ползването на дърва за огрев. 

Ежегодно се публикуват всички предвидени горскостопански дейности в обхвата на 

ДГС Алабак. Обявено е публично (на интернет сайта на стопанството в раздел „Горска 

сертификация” и с писма до всички заинтересовани страни по списъка), че всички 

заинтересовани страни могат да вземат участие във всеки един етап от извършване на 

мониторинга. 

След публикуване на настоящия доклад за мониторинг е планирана среща с всички 

заинтересовани страни проявяващи интерес. 

 

ІХ. ОЦЕНКА НА ПРОДУКТИВНОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ГОРСКОТО 

СТОПАНСТВО. 

 

Основни предизвикателства за подобряване ефективността и продуктивността на 

горското стопанство при спазване на принципите на горска сертификация са 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 популяризиране на ползите от прилагане на 

стандарта по горска сертификация при стопанисването и управлението на горите от ТП ДГС 

„Алабак”, насочено към всички заинтересовани страни. 

 

 

 

      Изготвил: *………………П……………… 

        / инж. Димитър Китов / 

 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за 

защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 


