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РЕЗЮМЕ 
НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8 НА 

ТП „ДГС ЗВЕЗДЕЦ“ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018 – 31.12.2018г. по индикатор 8.4.1 

 

Изпълнението на дейностите в ТП „ДГС Звездец: за периода 01.01.2018 – 

31.12.2018 г. са както следва: 

1.Залесителни мероприятия: 

1.1. Ново залесяване: 

 - годишен разчет- 43 дка; 

   - отчет – 43 дка; 

1.2. Почистване на площи за залесяване: 

 - годишен разчет – 25 дка; 

 - отчет – 25 дка; 

1.3. Почвоподготовка: 

 - годишен разчет – 25 дка; 

 - отчет – 25 дка; 

1.4. Попълване на култури: 

 - годишен разчет – 10 дка; 

 - отчет  - не е извършено попълване на културите. 

1.5. Отглеждане на горски култури: 

 - годишен разчет – 227 дка; 

 - отчет 207 дка; 

1.6. Ограждане на горски култури: 

 - годишен разчет – 1520 л.м.; 

 - отчет – 1100 л.м. 

 

2. Стопанисване на горите: 

2.1. Отглеждане на млади насаждения без материален добив: 

 - годишен разчет – 779 дка; 

 - отчет – 805 дка; 

2.2. Подпомагане на естественото възобновяване: 

 - годишен разчет – 2713 дка; 

 - отчет – 2687 дка; 

2.3. Маркиране на ЛФ 2019 г.: 

 - годишен разчет – 34665 куб.м.; 

 - отчет – 26570куб.м. 

Всички лесокултурни дейности са изпълнени в срок, като за целта са използвани 

работници на граждански договор. 

 

 



3. Защита на горските територии: 

3.1. Лесокултурни прегради (поддържане): 

 - годишен разчет – 2000л.м; 

 - отчет – 2000 л.м; 

3.2. Минерализовани ивици (поддържане): 

 - годишен разчет – 15000 л.м. 

 - отчет – 15000л.м. 

Противопожарните мероприятия са извършени в срок, съгласно сключен 

договор с фирма изпълнител и проведена процедура по ЗОП. 

За 2018 г. няма регистриран горски пожар на територията на стопанството. 

 

4. Одитиране в процеса на горска сертификация: 

През 2018 г. не е извършвано одитиране в стопанството. 

 

5. Опазване на горските територии: 

Към тази дейност са отчетени разходи на горива за автомобили, използвани за 

опазване на горските територии. 

За изминалата година на територията на стопанството са съставени 5 броя 

АУАН по закона за горите, в т.ч. 3 броя за незаконна сеч и 2 бр. за транспортиране и 1 

АУАН по ППЗГ, като са задържани 55 кг гъби манатарка.   

 

6. Ловностопански мероприятия: 

В ловностопанско отношение територията на ТП ДГС Звездец е разпределена на 

8 бр. ДУ: ДУ „ Клаеното кладенче“, „Смрадликов баир“, „Овощната градина-Михово 

бърдо“ стопансвани от фирма „Бургасцвет 90 Танев“ ЕООД; ДУ „Ябълката“ 

стопанисван от фирма „Европетрол“ ЕООД; ДУ „ Бяла река“ стопанисван от фирма „ 

Скулиев-син“ ЕООД; ДУ „Въжиево“ стопанисван от фирма“ Еф ен консулт“ ЕООД; ДУ 

„Изсипаната нива“ стопанисван от фирма „Трансвагон“ АД; ДУ „ Перова нива“ 

стопансван от сдружение „ Датос 2008“ ООД; и 5 ловни сдружения , две към СЛР 

„Лебед“ (с. Бяла вода, Евренезово) и три към СЛР „Сокол-2001“ ( с. Близнак, Звездец, 

Стоилово-част). 

За всички ДУ има сключени договори за стопанисване и ползване на дивеча. 

Предвидените инвестиционни програми се изпълняват. Годишните вноски за 

стопанисване на дивеча са преведени през 2018 г. 

Предоставените ловностопански райони се  стопанисват от съответните ловните 

дружини. От направените проверки за изпълнение на ловностопанските мероприятия е 

установено, че се полагат грижи за дивеча. 

За всички ловностопански райони са раздадени контейнери за проби за АЧС. 

Отговорността и ангажираността по вземане на пробите и тяхното изследване ноят СЛР 

„Лебед“ и „Сокол-2001“. На териториите на всички ДУ и ЛР има изградени ями за 

отпадните животински продукти. 

За 2018г. са издадени на нови ловци 2 бр. билети за лов, заверени са 115 бр. 

билети и са издадени 650 бр. разрешителни за лов. 

 

7. Странични дейности: 

През 2018г. има издадени позволителни за добив на недървесни горски продукти 

на територията на стопанството – едно за киселица и 16 за гъби. 

Постъпилите заявления за добив на странични ползвания са удоволетворени при 

спазване на Нормативната уредба и ГСП. 

 



8. Добив и реализация на дървесина: 

За 2018 г. КЛФ на ТП „ДГС Звездец“ е 27628 куб.м. лежаща маса. Добитата дървесина 

от ДГФ на територията  на стопанството към 31.12.2018г. е 30013 куб.м. лежаща маса 

дървесина. 

Реализацията на дървесината по видове процедури е както следва: 

Вид процедура Отчет с натрупване към 31.12.2018г. в м
3
 

Стояща дървесина на корен 11648 м
3 

Дългосрочни договори 2481 м
3 

Търг, вкл. и ел.търг 11016 м
3 

Пряко и по ценоразпис 3826 м
3 

По чл. 193 148 м
3 

Собствено ползване 28 м
3 

Общо 29147 м
3 

 

Отсечената дървесина за периода е : 

 Разчет 2018 г. Отчет към 31.12.2018г. 

Промишлен дърводобив - 

редовни 

14943м
3 

18365 м
3 

Промишлен дърводобив - 

преходни 

1017м
3 

 

Стояща дървесина на корен 

- редовни 

9794 м
3 

11648 м
3 

Стояща дървесина на корен 

- преходни 

270 м
3 

 

Общо 26024 м
3 

30013 м
3 

 

9. Изпълнение на Финансовия план към 31.12.2018г. 

 Приходите в ТП „ДГС Звездец“ се формират от реализация на дървесина, сключени 

договори по ЗЛОД, странична дейност, придобиване на активи и финансови операции. 

Финансовият резултат в приходната си част към 31.12.2018г. е формиран от: 

- Промишлен дърводобив; 

- Сключени договори по ЗЛОД; 

- Приходи от общо-стопанска дейност; 

- Странична дейност. 

Разходите на стопанството се формират от възложените дейности по ЛКМ, ЛСМ, 

„Управление и контрол на горския фонд“, „ Сеч, извоз и рампиране  до временен 

склад“, както и за други разходи за нормалното функциониране на стопанството към 

31.12.2018г. са  групирани, както следва: разходи за материали; тарифни такси; за 

данъци и такси; за външни услуги; за възнаграждения и осигурителни вноски; за 

амортизация; финансови разходи; други разходи. 

Преизпълнението на финансовия план се дължи на: 

- постигнати по ниски цени при провеждане на търгове за отдаване на добива на 

дървесината; 

-  достигнати по-високи цени при провеждане на търгове за продажба на 

дървесина; 

Към 31.12.2018 г. поделението няма задължения с изтекъл падеж. 

 

                                          

                                             Изготвил:             /П/ 

                                                     инж. Данаил Кръстев, зам.директор ТП ДГС Звездец 



 


