Анализ на резултатите от проведения мониторинг
в ТП „ДГС Симитли“ през 2019 г.
(Критерий 8.1)
1.1. Финансов план на стопанството;
ТП „ДГС Симитли“ администрира приходите самостоятелно, като превежда в
централното управление на ЮЗДП положителната разлика между приходите и
разходите, предвидени във финансовия му план, както и средствата, необходими за
формиране на фонд "Инвестиции в горите" и фонд "Резервен".
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От предвидения по финансов план лесосечния фонд за 2019 г. от 42 423 мз
стояща маса реално е добита дървесина с обем – 41 598 мз.
От предвидения по финансов план лесосечния фонд за 2020 г. от 55 000 мз
стояща маса реално е маркирана на терен дървесина с обем – 55 247 мз.
От планираните по финансов план за 2019 г. разходи от 341 404 лв. за дейности
в горите са изразходвани 299 048 лв.
От планираните по финансов план за 2019 г. приходи от 3 879 лв. от странични
дейности са постъпили 1 080 лв.
1.2. Социални споразумения;
Работещите в отрасъл „Горско стопанство – стопанисване“ в ЮЗДП ДП и ТП на
предприятието разполагат с Браншов колективен трудов договор през 2019-2020 г.
Допълнителни договорени условия за работещите извън индивидуалното
трудово договаряне не са сключени.
Не са постъпили жалби от страна на работещите.
1.3. План / програма за обучение и квалификация на персонала;
През изминалата година служителите в стопанството са участвали в следните
обучения:
Обучение по PEFS

За обученията са налични протоколи от 30-31.10.2019г., и са издадени
следните сертификати 3 бр.
1.4. Здравословни и безопасни условия на труд, вкл. на работниците на
подизпълнителите
През изминалата година с цел подобряване условията на труд на служителите
в ТП е :
- закупено облекло и оборудване – 34 бр.- защитни каски ;
- попълнени и подписани са в съответните срокове инструктажните книги и
проверовъчните листи за работещите, в т.ч. и на външните подизпълнители;
- направени са обучения и инструктажи за здравословни и безопасни условия
на труд на персонала в стопанството и работниците на подизпълнителите;
- трудоустроените лица са: 1 бр.;
- няма извършени проверки за спазване на изискванията за здравословни и
безопасни условия на труд от работниците на подизпълнителите и резултати от
проверките;
- Изготвена е оценка на риска на работното място;
- Има договор за трудова медицина и прегледи на служителите на ТП;
1.5. Ангажиране на заинтересованите страни;
През изминалата година:
- е осъществена кореспонденция със следните заинтересовани страни ( РДГ,
дърводобивни фирми, НПО) във връзка със следните по-важни поводи, свързани с
дейностите на стопанството: вкл. обсъждане и мониторинг на ГВКС.
- осъществени са срещи с кметовете на населени места, свързани въпросите за
опазване на горите и относно задоволяване на нуждите от местното население с дърва
за огрев за собствени нужди и дървен материал.
1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите;
През изминалата година:
- извършени са 1342 броя проверки и са издадени 1342 броя констативни
протоколи и 32 броя актове, като по основните санкционирани нарушения са
незаконна сеч на дървесина - 36,34м3 , от които 7,96 са дърва за огрев.
- във връзка с установените нарушения е потърсено и получено съдействие от
РДГ/ИАГ, полицията и прокуратурата.
1.7. Изпълнение на горскостопанския план;
През изминалата година в изпълнение на дейностите от горскостопанския план
са реализирани:
- 41 550 м3 от възобновителни и отгледни сечи при планирани 42 423 м3
- залесявания на площ от 22 дка при планирани 27 дка
- почвоподготовка на площ от 63 дка при планирани 58 дка
- попълване на култури на площ от 89 дка при планирани 89 дка
- отглеждане на култури на площ от 1246 дка при планирани 1259
- осветление на млади насъждения на площ от 77 дка при планувани 77 дка
- поддръжка на минерилизовани ивици на площ от 17 430 л.м. при планирани
17 430 л.м.
1.8. Промени в границите, собствеността, функционалността
предназначението на горските територии в рамките на стопанството;
През изминалата година няма направени промени на горските територии.
1.9. Здравословно състояние на гората;
През изминалата година са:
- попълнени 180 броя сигнални листи

и

- идентифицирани са следните по-основни болести и вредители:
- възникналите природни нарушения (ветровали, снеголоми, пожари и др.) са
с обща площ 0.2 ха
- предприети са основно санитарни и принудителни сечи с обща площ 8.7 ха
за подобряване на здравословното състояние на гората въз основа на
постъпилите предписания от РДГ и ЛСЗ.
1.10. Ползване/добиви и горскостопански дейности;
През текущата 2020 година се предвижда:
- да бъдат добити 40 578 м3 дървесна.
- строеж на 4,6 км пътища и съоръжения свързани с горскостопанските
дейности.
- залесяване на площ от 564 дка
- попълване на култури на площ от 268 дка
- отглеждане на култури на площ от 964 дка
- поддръжка на минерализовани ивици на площ от 17430 дка
- използване на пестициди на площ от 9274 дка
1.11. Гори с висока консервационна стойност;
Във връзка с мониторинга на ВКС 1.1 ежегодно се проверява в РИОСВ или на
интернет страницата им за ново създадени защитени територии и/или зони както за
промени в заповедите за обявяването им и изискванията и за плановете им за
управление. През 2019 г. с Решение № 177/03.04.2019 г. на МС (обн. В ДВ бр.
29/08.04.2019 г. ) са одобрени две нови защитени зони , който попада част от площта
на ТП „ ДГС Симитли“ :
- „ Ниска Рила“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора
фауна BG 0000636
- „Рила буфер“ за опазване на дивите птици с код BG0002129
Във връзка с мониторинга на биологичното разнообразие (ВКС 1.2 – 1.3 ) за
територията на стопанството 2019 г. има попълнени 16 броя формуляри , за
мониторинг на биологичното разнообразие от ВКС 1.2 , както следва :
- 2 бр. формуляри за Глухар ( Tetrao urogallus )
- 2 бр. формуляри за Гълъб хралупар (Columba oenas )
- 1 бр. формуляри за Черен кълвач (Dryocopus martius )
- 1 бр. формуляри за Скален орел (Aquila chrysaetos )
- 1 бр. формуляри за Горски бекас (Scolopax rusticola )
- 1 бр. формуляри за Бухал (Bubo bubo )
- 1 бр. формуляри за Южен белогръб кълвач ( Dendrocopos lencotos lilfordi )
- 1 бр. формуляри за Пернaтонога кукумявка ( Aegolius funereus )
- 3 бр. формуляри за Кафява мечка (Ursus arctos )
- 1 бр. формуляри за Осилест здравец ( Geranium aristatum )
Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 2 не са установени промени в
състоянието на горските ландшафти.
Във връзка с извършения мониторинг на горите ВКС 3 през 2019 г. има
попълнени 7 броя формуляри , както следва :
- 1 бр. формуляри за гори от Обикновен кестен ( G1.7D1. )
- 2 бр. формуляри за гори от Черен бор (G3.561(1))
- 1 бр. формуляри за гори от Бяла мура (G3.62)
- 1 бр. формуляри за неутрофилни Букови гори (G1.6922/G1.6923)
- 1 бр. формуляри за гори от Космат дъб (G1.737)
- 1 бр. формуляри за мизийски букови гори (G1.69)

1.12. Представителни образци от естествени горски екосистеми;
Общата площ на представителните образци на естествените екосистеми на
територията на ТП „ДГС Симитли“ е 3 300 ха, като от тях 2 076,6 ха са ГФС.
Няма настъпили промени в насажденията и безлесните площи, отделени като
представителни образци.
1.13. Въздействие на дейностите по управление върху околната среда;
След приключване на горскостопанските дейности /изведени сечи/ през 2019
г. е извършена оценка на въздействието им върху ключови елементи на околната
среда, съседни имоти и инфраструктура на територията на стопанството. От
изготвените и направени оценки на въздействието може да се направят следните пообщи констатации :
- Значителни повреди по подраста в насажденията с извършена оценка не са
установени.
- По оставащия дървостой не са констатирани повреди над допустимите /над
2% по брой от оставащите на корен дървета/.
- Ограничени са до минимум случаите, при които се създават условия за
активиране на почвена ерозия върху тракторните и коларски пътища, като на
местата с опасности за развитие на ерозионни процеси пътищата са
рехабилитирани.
- В насажденията с изведени сечи е налична мъртва дървесина, както
лежаща, така и стояща.
- Не са установени съществени нарушения на изисквания за опазване на
водните течения.
- Не са констатирани неблагоприятни въздействия след извеждане на сечта
върху съседни насаждения и инфраструктура.
- Ограничено е до минимум разпространението на инвазивни видове.
1.14. Въздействие на дейностите по управление върху социалната
среда;
През изминалата година няма постъпили жалби и сигнали, свързани с правата
и собствеността на местните общности и други заинтересовани страни .
В резултат на изпълнение на предвидените мерки не са допуснат съществени
въздействия от дърводобивните дейности върху източниците на питейна вода и други
ползвания на водни ресурси.
На територията на стопанството е осъществено използване на 10035 м3
дървесина от местни фирми.
С цел снабдяване с дърва на местното население са изготвени списъци за 12
бр. населени места, като са предоставени общо 3 500 м3 дърва за огрев.
Не е допуснато повреждане на обекти от културно-историческо, икономическо,
екологично, религиозно или духовно значение за местните общности в резултат на
дърводобивните дейности.
Направени са дарения/предоставен е безплатно залесителен материал 70 бр.
на Черковен храм в гр.Симитли на децките градини в община Симитли, и на кмецтвото
в с. Крупник което е към селишната система на община Симитли.
1.15. Промени в околната среда;
В резултат от мониторинга на ВКС 3 не са установени съществени промени в
площта и състоянието на редките и застрашени местообитания.
В резултат от мониторинга на ВКС 1.2/1.3 не са установени съществени
промени в популациите на редки и застрашени видове.
В резултат на мониторинга на ВКС 1.1. не са установени промени в защитените
територии и зони.
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