
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ- СОФИЯ 

„ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП - СЛИВЕН 

„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО” ТП - СРЕДЕЦ 
8300 гр.Средец, ул.”Васил Коларов” № 92, тел.05551/33-93, факс 34-12 

 

 

 
 
 
 

 

РЕЗЮМЕ 

 
НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8 НА 

ТП ДГС „СРЕДЕЦ“ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018 г. ДО 31.12.2018 г.  

по индикатор 8.4.1 

 

 

 

 

 

Изпълнението на дейностите в ТП ДГС „Средец” за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г.  са 

както следва: 

 

1. Залесителни мероприятия: 

 

1.1. Залесяване на горски култури: 
- годишен разчет- 70 дка; 

- отчет – 70 дка; 

1.2. Попълване на горски култури: 
- годишен разчет- 20 дка; 

- отчет – 20 дка; 

1.3. Отглеждане на горски култури: 

- годишен разчет – 830 дка; 

- отчет 830 дка; 

 

2. Стопанисване на горите: 

 

2.1. Отглеждане на млади насаждения без материален добив: 
- годишен разчет – 3028 дка; 

- отчет – 1077 дка; 

 

2.2. Подпомагане на естественото възобновяване: 

- годишен разчет – 4024 дка; 

- отчет – 3613 дка; 

 

2.3. Маркиране на ЛФ 2019 г.: 

- годишен разчет – 35000 куб.м.; 

- отчет – 48001 куб.м. 

 

Маркирането на ЛФ се извърши от горски служители и наети работници на трудови 

договори. Останалите лесокултурни дейности са възложени на фирми, регистрирани  по чл. 241 от 

Закона за горите.  



3. Защита на горските територии: 

 

3.1. Съществуващи минерализовани ивици (поддържане): 
 

- годишен разчет – 55000 л.м. 

- отчет – 55000 л.м. 

 

Противопожарните мероприятия са извършени в срок, съгласно сключения договор с фирмата 

изпълнител . 
За 2018 г. са регистрирани 2 горски пожара в ДГТ. Опожарени са приземно общо 21 дка горска 

площ.  Основните причини за възникване на пожарите в региона продължават да бъдат престъпна 

небрежност и опожаряване на пасбища. 
 

 

4. Одитиране в процеса на горска сертификация: 

 

През 2018 г. не е извършвано одитиране в стопанството. 

 

5. Опазване на горските територии: 

 

            Към 31.12.2018г. са направени 1575 проверки, в т.ч.  100 на транспортни средства, 1408  на ловци, 26 

на обекти за добив на дървесина и 41 на други физически лица. 
 Съставени са 132 броя АУАН по Закона за горите. Задържани са 48 пр. куб.м. незаконно отсечена 

дървесина, 5 бр. каруци, 7 бр. моторни триони, 1 бр. брадва и 1 МПС. 

 

6. Ловностопански мероприятия: 

 

За всички дивечовъдни участъци /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 /ПЛСР/ се стопанисват от ловнорибарски сдружения ЛРС 

„Средец” и ЛРС „Орловица”, посредством съответните ловни дружини към всяко сдружение. От 

направените проверки за изпълнение на ловностопанските мероприятия е установено, че се полагат 

грижи за дивеча. 
За всички ловностопански райони са раздадени вакумконтейнери, ръкавици, стерилни 

спринцовки и пликове за проби за АЧС. Отговорността и ангажираността по вземане на пробите и 

тяхното изследване носят ловците към ловните дружини, които са обучени за тази дейност. На 
подходящи места в ПЛСР има изградени ями за загробване на сранични животински продукти /СЖП/.  

За 2018г. са заверени около 1100 бр. ловни билети. Издадени около 700 бр. разрешителни групов 

за лов и около 1000 бр. за индивидуален лов. 

 

7. Странични дейности: 

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

на стопанството както кледва: 

– 11 бр. за дрянови клони 
– 1 бр. за самардала 

– 1 бр. за мъждрянови кори 

– 1 бр. за жълт кантарион 
– 1 бр. за киселица  

– 1 бр. за трънка 

– 6 бр. за гъби 
– 1 бр. за л. растения извън списъка на лечебните растения. 

– 19 бр. превозни билети за трансхортиране на дрянови клони. 

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 „Средец“ е 33303 куб.м. лежаща маса. С пет промени на 

годишния план, наложени от необходимост за допълнително включване на количества 

иглолистна каламитетна дървесина от санитарни сечи в иглолистни горски култури, 

към 31.10.2018г. КЛФ нарастна на 39641 куб.м. лежаща маса. 

      Добитата дървесина от ДГТ на територията на стопанството към 31.12.2018г. е 

26999 куб.м. лежаща маса. 

 

Реализацията на дървесината по видове процедури е както следва: 

Вид процедура Отчет с натрупване към 31.12.2018г. в м3 

Продажба на стояща дървесина на 
корен 

10660 м3, в т.ч. дългосрочна продажба 5525 м3 

Продажба на добита дървесина, в т.ч.:  

Дългосрочни договори 5632 м3 

Търгове 7380 м3, в т.ч. електронен търг 2166 м3 

По ценоразпис 14561 м3 

По чл. 193 от ЗГ 465 м3 

Собствено ползване 30 м3 

Общо 38728 м3 

 

 

9. Изпълнение на Финансовия план към 31.12.2018г. 

 

Приходите в ТП ДГС „Средец“ 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 биват: разходи за дейности по добив на дървесина, разходи за 

лесокултурни мероприятия, разходи за материали, тарифни такси, за данъци и такси, за 

външни услуги, за издръжка на персонала, осигурителни вноски, за амортизация на 

автомобилния парк, финансови разходи, други разходи. 

Преизпълнението на финансовия план се дължи на: 

-     допълнително включване на количества каламитетна дървесина към КЛФ. 

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

- достигнати по - ниски цени за добив до временен склад при провеждане на конкурсите 

за отдаване на добива на дървесината; 

Към 31.12.2018 г. поделението няма задължения с изтекъл падеж.  

 

 

 

 
заличено обстоятелство  

 на основание на чл.2 от ЗЗЛД  
 

Съставил:................................. 

             /инж. Иван Сяколов – зам.- директор при ТП ДГС „Средец” 
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