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                                                                          ДОКЛАД  

ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС”СЕЛИЩЕ” ПРЕЗ 2019 г. 

  

 

 Настоящето проучване е извършено в периода на месеци януари – декември 2019 година,във 

връзка с годишния мониторинг на горите с висока консервационна стойност/ГВКС/,за 

територията на ТП ДГС”Селище”.Инвентаризацията и мониторинга са направени съгласно – 

система за провеждане,мониторинг на биологичното разнообразие в ГВКС в ТП ДГС”Селище”.               

ТП ДГС” Селище” е  разположено от двете страни на пътя от Републиканската пътна мрежа – 

Велинград – Доспат ,в землището на гр.Сърница,с.Побит камък и с. Медени поляни,община Сърница. 

Общата площ на стопанството е 16 254 ха,в т.ч.горска територия държавна собственост –   16 205 

ха;временно стопанисвана от общината – 3 ха,частна собственост – 40ха ,стопанисвана от 

юридически лица -6 ха. 
 

I.СОБСТВЕНОСТ НА ГОРИТЕ И ПРОМЕНИ В НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ФУНКЦИОНАЛНИТЕ КАТЕГОРИИ НА 
ГОРИТЕ 

През 2019 г.съгласно изготвения Баланс на горските територии няма изменение на 

разпределението на площите по отношение на собствеността. 
  
II.ИЗВЪРШЕНИ ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДГС: 

Извършените горскостопански дейности на територията на ТПДГС” Селище” през 2019 г. са в следните 
основни направления :лесокултурни дейности,дърводобив,добив на недървесни горски 
продукти,поддръжка и ремонт на горски пътища. 
 
1.Лесокултурни дейности: 

- Ръчно поддържане на стари  минерализовани ивици – 10 700 л.м. 

- Защита на горските територии – по предписание на ЛЗС Пловдив и на база подадени 

сигнални листове са изведени : санитарни сечи – върху площ 0.2ха,  с добити 18 м3 и  

принудителни сечи – върху площ 4552 ха , с добити 16 050 м3 

- Маркирани са -56035 мЗ  от тях :отгледни сечи – 38 178 м3  и възобновителни сечи – 17 857 м3.  
Извършените лесокултурни дейности са изпълнени  със собствена техника и работници. 

Изпълнението на дейностите е извършено при спазване на действащата нормативна уредба,след  изготвяне 
на необходимата документация и съгласуване с РИОСВ,ГСС,ЛЗС,РДГ. 
Преди маркиране  се попълват  „Лист за предварителна идентификация на важни елементи на околната 
среда и дефиниране на мерки за опазване при маркиране на насаждения”.Обобщават се съобразно 
предписанията на доклада за ГВКС.Предоставят се при поискване от заинтересованите лица.В листовете за 
предварителна оценка се отразяват идентифицираните  ВКС на територията на насаждението и на базата на 
предварителния мониторинг се разписват и специфичните предписания за изпълнение на 
горскостопанските дейности с цел съхраняване на установените консервационни стойности.На терен 
служителите на стопанството следят за правилното прилагане на изискванията по отношение на ГВКС. 
 
2.Добита и реализирана дървесина през периода 01.01.-31.12.2019 г.: 
ОБЩО ДЪРВОДОБИВ – 53 484 м3  
В т.ч.:     

- Пробирки  – върху площ – 445.9 ха,в които са добити –  21 362 м3  

- Прореждане  – върху площ – 91.8 ха,в които са добити –2 807 м3  
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- Селекционни – върху площ - 14.2 ха ,в които са добити – 314 м3 
- Санитарни и принудителни сечи – върху площ -4552.2 ха , в които са добити – 16 068 м3 
- Възобновителни сечи- върху площ- 199.2 ха ,в които са добити- 12 933 м3 

 

Добивът и реализацията на дървесината са изпълнени след проведени процедури и определени 
изпълнители по реда и при спазване изискванията на Наредба за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост,и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти.Изпълнението на дейностите е извършено при спазване на 
действащата нормативна уредба,след  изготвяне на необходимата документация и съгласуване с 
РИОСВ,ГСС,ЛЗС,РДГ.В сключените договори с дърводобивните фирми е заложено изискване за оборудване 
на работниците със защитно облекло.При започване на работа същите са запознати със съществуващите ВКС 
в насажденията и мерките за предпазване от вредните въздействия по време на дърводобивния процес. 
Добити дърва за огрев на корен  от местното население – 9447 м3. 

3.  През 2019 г. на територията на стопанството  няма възникнали пожари. 

 

III.ВИД И КОЛИЧЕСТВО НА ДОБИТИТЕ ПРОДУКТИ/ВКЛ.НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ 

ПРОДУКТИ/. 

          Добити са следните продукти от държавни горски територии,собственост на ТП ДГС” Селище”: 
- Дървесина –53484 м3 от различни категории и сортименти:трупи за бичене,обли 

греди,ритловици,технологична дървесина,ОЗМ,дърва за огрев. 
- Недървесни горски продукти: 
        За гъби – издадено 6 бр.позволително  

За паша – издадени 3 бр.позволителни  
За билки и други – издадени 1 бр.позволителни  
Реализирани коледни елхи – 3 бр. живи и  81 бр отсечени. 

 Реализирани храсти от арония- 3 бр. 
 
IV. ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ НА ГОРИТЕ /РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЕСОПАТОЛОГИЧНИ ОБСЛЕДВАНИЯ И 
ЛЕСОЗАЩИТНИ МЕРОПРИЯТИЯ/. 
            От извършените лесопатологични обследвания и постъпилити и регистрирани  531 броя сигнални 
листове за нападения и щети от абиотични и биотични фактори и оценка на здравословното състояние на 

горите на ТП ДГС” Селище” са установени : 
            От биотични фактори: 

- Върхов корояд – 0 бр. 
- Типограф – 0 бр. 
- Съхнене на ббор -  0 бр. 

            От абиотични фактори: 
- Ветровал,ветролом,снеговал и снеголом -  531 бр. 
-  

V.ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЪРХУ ПОПУЛАЦИИТЕ ОТ РАСТИТЕЛНИ И 
ЖИВОТИНСКИ ВИДОВЕ,ПОЧВЕНИТЕ И ВОДНИТЕ РЕСУРСИ. 
       След приключване на изведените сечи през 2019 година е извършена оценка на въздействието на 
изведената сеч върху ключови елементи на околната среда  в  102 бр.насаждения. 
От изготвените и представени оценки са направени следните констатации относно: 

- Повреди по подраста в насажденията с извършена оценка – установнени са минимални повреди. 
- Повреди по оставащия дървостой не са констатирани над допустимите/над 2 % по брой от 

оставащите на корен дървета/.За това няма наложени санкции . 
- Създаване на условия за активиране на почвена ерозия – не са нанесени щети по извозните 

тракторни и коларски пътища. 
- Оставяне на мъртва дървесина – в насажденията са оставени стояща и паднала мъртва 

дървесина,дървета с хралупи. 
- Въздействие върху идентифицираното биоразнообразие – спазени са мерките ,заложени в 

предварителния лист на насаждението. 
- Водни ресурси на територията и/или в близост до насаждението – където се пресичат водни 

течения се правят временни скари и мостове 
- Въздействие върху съседни насаждения – не се допускат и не са констатирани неблагоприятни 

въздействия. 



- Ограничаване изхвърлянето на отпадъци в горите – преди започване,по време на туристическия и 
риболовен сезон се проведе разяснителна дейност сред посетителите за опазване незамърсени 
местата за къмпингуване,връчиха  се   437 бр. противопожарни декларации.Редовно се следяха и се  
почистваха  местата, определени за събиране на отпадъци,както и районите около чешми,беседки и 
др. 

- През 2019 г. се увеличи процента на горите във фаза на старост,като същите са  1635,3 ха ,или 10,09 

% от общата площ на ТП ДГС” Селище”. 
 
VI.МОНИТОРИНГ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ/ВКЛ.МОНИТОРИНГ НА ВКС/ 
 
              Във връзка с мониторинга за наличие на ВКС 1.1 на интернет страницата на РИОСВ се проверява за 
новосъздадени защитени територии и зони ,както и за ограничения ,посочени в заповедите им за 
обявяване.Описание на ВКС.Няма промени във флората и фауната. 
 
VI.СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ – ПРОМЕНИ В ОБЩЕСТВОТО И/ИЛИ 

ОТНОШЕНИЕТО ИМ СПРЯМО ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ. 

 

Запознаването на местното население и всички заинтересовани страни с принципите на горската 

сертификация удостоверява ,че стопанисването и управлението на горските територии на ТП ДГС” 

Селище”се осъществява по отговорен начин,съчетаващ екологичните,икономическите и социалните ползи 

от горите. 

 

VIII.СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ,СВЪРЗАНИ СЪС 

СТОПАНИСВАНЕТО НА ГОРИТЕ 

 

През 2019 г . с Община Сърница бяха направени необходимите срещи,свързани с обичайната 

дейност и възможности за поставяне на различни  проблеми.Бяха разглеждани въпроси относно 

задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев и дървен материал за  собствени нужди. 

Няма проблеми при снабдяването с дърва за огрев на желаещите по изготвения списък от Община Сърница . 

 

IX.ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ПРОДУКТИВНОСТТА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО. 

 

        Прилаганите  на територията на ТП ДГС” Селище” лесовъдски системи са   в  съот-

ветсвие с горските екологични принципи и способстват естественото възобновяване, 

естествените цикли  в гората и местните произходи.Те гарантират развитието на разнородни 

по структура гори,спомагат за постигане на устойчива горска продуктивност и запазването 

на екологичната функция на гората,без да се пренебрегват икономическата и социалната.  

               Управлението и поддържането на ГВКС се насърчава чрез популяризиране   на 

ползите от     прилагане на стандарта по FSC. 

 

 

 
Изготвил:……./п/…………….. 

/техн.Реджеп Трампов-технолог по дърводобива/ 

 

 

 

 

 

                                                                                           Директор ТП ДГС” Селище”:…../п/………… 

                                                                                                                         /инж.Велизар Чолаков/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


