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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС „Ракитово”

Анализирайки данните от извършеното проучване в периода: месеци ЯнуариДекември, 2019г., в изпълнение на ежегодния мониторинг на биологичното
разнообразие на ГВКС и прилагане принципите на устойчивото използване на
биологичните ресурси и опазването на биоразнообразието в териториалния обхват на
ТП ДГС „Ракитово” резултатите показват, че не са констатирани пропуски и
нарушения по стопанисване на горите попадащи в гори с висока консервационна
стойност (ГВКС).
В периода върху проучваната територия на ТП ДГС „Ракитово”, не са картирани
нови находища на растителни видове включени в Приложение 1 към националното
ръководство, установени на територията на ТП ДГС „Ракитово” поради това, че такива
не са индентифицирани в границите на проучваната територия.
Прилаганите лесовъдски системи и дейности в горите с висока консервационна
стойност, благоприятстват за осигуряването на основните функции, като социалнохигиенни, защитно-водоохранни, противопожарни и здравно-украсни функции.
Състоянието на възобновяването в горите с висока консервационна стойност е
добро, което е резултат на добрите лесовъдски практики, прилагащи се в горските
територии в охвата на ТП ДГС „Ракитово”, чрез съчетание и спазване на основни
лесовъдски принципи при извеждане на сечите и действащата нормативна уредба.
Биоразнообразието, устойчивостта на екосистемите и многофункционалното
управление и стопанисване на горските територии в обхвата на ТП ДГС „Ракитово”, са
приоритет за работешите в ТП ДГС „Ракитово”, въпреки негативното влияние и
изменяне на климата.
През предходната 2019г. на териториалния обхват на ТП ДГС „Ракитово” са
извършвани многократни наблюдения на горите с висока консервационна стойност,
обхващащи биологичното разнообразие и по-конкретно мониторинг на растения
/застрашени, изщчезващи и ендемични видове – ВКС 1.2/; редки, застрашени и
ендемични животински видове (ВКС 1.2); критични концентрации на видове (ВКС 1.3),
защитени територии и защитени зони (ВКС 1.1); редки, застрашени и изчезващи горски
екосистеми (ВКС 3), за които бяха изготвени съответните формуляри. Резултатите от
проведения мониторинг сочат, че растителните и животински видове, и техните

месторастения и местообитания са в добро състояние, като няма установени нарушения
или критични заплахи за видовете. Мониторинга на ВКС 4,5 и 6 е извършен съгласно
изискванията вписани в доклада за ГВКС.
Извършените от стопанството дейности по опазване, охрана и стопанисване на
горските територии включват следното:
I. Лесокултурни дейности:
- Отглеждане на култури в следните подотдели: 232-2 /м. Кръстев чаир/; 271 г,е
/м. Качаков чарк/; 293 з /м. Чемериков чаир/; 295 к /м. Куркуда/ на площ 128 дка
със следните операции: ръчно плевене и разрохкване на почвата в терасите.
- Шишаркосъбиране в следните подотдели: 90 г, 241 б – 200 кг.
- Ръчно поддържане на 11 300 л.м. стари минерализовани ивици в м. „Дренов
дол”.
- Маркиране на ЛФ 2020 – 44 587 м3.
- На 27.09.2019год. е извършена авиобиологична борба във връзка с нападение от
насекомен вредител борова процесионка (Thaumetopoea pityocampa) в следните
подотдели 10 б, г, и; 17 а; 18 б; 173 м; 174 а, б, в; 177 л, с, ф на площ от 1000 дка
в м. „Калинката”, м. „Брегово”, м. „Дренов дол”, м. „гара Костандово”. Като в
подотдели 10 б, г, и; 17 а; 18 б е проведена на част от общата им площ.
Използвания препарат за авиобиологичната борба е „Форей”, който е в списъка
на разрешените препарати за растителна защита.
Проведените лесокултурни дейности се отразяват
развитието на културите и младите насаждения.

положително

върху

II. Продажба на дървесина – 43 417 м3 в т.ч. 25 613 м3 от склад и 17 804 м3 стояща
на корен, в т.ч. за местни тръговци 3 376 м3.
III. Добив на дървесина – 29 464 м3 в т.ч. 2 036 м3 за местни търговци.
IV. Други дейности на територията на ТП ДГС „Ракитово”
- Издадени са 2 броя разрешителни за горски плодове на юридически лица.
След извършване на горскостопанските дейности еизвършена оценка на
проведените мероприятия, като са направени следните констатации:
- Вследствие изведените сечи, върху подрастта се наблюдават минимални
повреди.
- Няма констатирани повреди на оставащия след сечта дървостой над
допустимите 2%.
- В насажденията с изведени сечи е запазана наличната стояща и лежаща мъртва
дървесина, която е в достатъчно количество.
- Условията за създаване на почвена ерозия, вследствие на дърводобива са
сведени до минимум.
- Спазени са дадените препоръки в карнет-описите и технологичните планове за
съответните насаждения.
- Не са констатирани нарушения по водните течения, вследствие извеждане на
сечите.
Управлението и поддържането на ГВКС се насърчава и популяризира чрез местни
кампании и срещи с населението, на които са обсъждани въпроси за аустойчиво
ползване на горите, свързани с опита и прилагане на полезни практики от колектива в
горските територии от обхвата на ТП ДГС „Ракитово”.

Проведени са срещи с кметовете на населените места и председателите на ловните
дружинки на територията на ТП ДГС „Ракитово” за социалното въздействие от
прилагането на принцпите и управлението със съответните стандарти на FSC.
В резултат на водената политика и осъществена практика в горските територии,
извършеният мониторинг показва, че ТП ДГС „Ракитово” приключва 2019г. с добър
екологичен, социален и финансов резултат. Изпълнени са годишния план за ползване
на дървесина и финансовия план на стопанството.
В социално-икономически аспект се наблюдава постоянно намаляване на работна
ръка за осъществяване на дейностите в горите и увеличване на потока туристи, което
увеличава изискванията към естетическата стойност на горите на стопанството.
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