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в териториалния обхват на ТП ДГС „Стара Загора“ 
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Настоящия доклад се изготвя в изпълнение на т.1 от Заповед № РД 10-67/10.02.2020 год., и в 

изпълнение на Принцип 8, Критерий 8.2 /Организацията* извършва мониторинг и оценка на 

въздействието от дейностите по управление* на ГСЕ* върху социалната и природната среда, 

както и на промените в състоянието на околната среда; Индикатори: Индикатор 8.2.1.* 

Извършва се мониторинг на въздействието на дейностите по управление* върху социалната 

среда съгласно Приложение 7. Индикатор 8.2.2.* Извършва се мониторинг на въздействието на 

дейностите по управление* върху околната среда съгласно Приложение 7. Индикатор 8.2.3.* 

Промените в околната среда се мониторират съгласно Приложение 7./ от Националния FSC 

стандарт на България /FSC-STD-BGR-01-2016 V-1/ за оценка на управлението на гори в 

България, Ви представям следната информация, относно мониторинг и оценка на горските 

територии.  

Мониторингът извършен на територията управлявана от ТП ДГС „Стара Загора“ се 

основава на “Система за провеждане на мониторинг на биологичното разнообразие и горите с 

висока консервационна стойност на територията управлявана от ТП ДГС „Стара Загора”. 

 

I.Кратка информация за стопанството към 31.12.2019 год. 

 

Общата площ на ТП ДГС "Стара Загора" е 40 506 hа, от които държавните горските 

територии са 30 632  hа. Собственост на частни физически лица са 6 186 hа, частни юридически 

лица - 483 hа, общинска собственост – 2 380,9 hа.   

Територията на ДГС ”Стара Загора” попада в границите на община Стара Загора и 

обхваща землищата на с. Арнаутито, с. Бенковски, с. Богомилово, с. Борилово, с. Борово, с. 

Братя Кунчеви, с. Бъдеще, с. Воденичарово, с. Горно Ботево, с. Дълбоки, с. Еленино, с. Елхово, 

с.Загоре, с.Казанка, с.Калитиново, с.Калояновец, с. Колена, с.Ловец, с.Лозен, с.Люляк, 

с.Маджерито, с. Малка Верея, с.Малко Кадиево, с.Могила, с.Ново село, с.Оряховица, с.Остра 

Могила, с. Памукчии, с.Петрово, с.Плоска Могила, с.Подслон, с.Преславен, Пряпорец, 

Пшеничево, с.Ракитница, с.Руманя, с.Самуилово, с.Сладък Кладенец, с.Стрелец, с.Сулица, 

с.Хан Аспарухово, с. Християново, с. Хрищени,  и  от землищата на община Опан – с. Опан, 

с.Бащино, с. Бяло поле, с.Васил Левски, с.Венец, с. Кравино, с. Княжево, с. Пъстрен, с. Средец, 

с. Столетово, с. Тракия, с.Ястребово, община Раднево – гр. Раднево и селата: с. Бели бряг, с. 

Боздуганово, с. Българене, с. Гледачево, с. Даскал Атанасово, с. Знаменосец, с. Ковачево, 

с.Коларово, с. Константиновец, с. Любеново, с. Маца, с. Овчарица, с. Полски градец, 

с.Рисиманово, с.Свободен,с. Сърнево, с. Тихомирово, с. Тополяне, с. Трояново, с.Търговище и 

община Гълъбово – гр. Гълъбово, с.Априлово, с.Великово, с. Главан, с.Искрица, с. 

Медникарово, с. Мусачево, с. Мъдрец, с.Обручище, с. Помощник, с. Разделна.  

Територията на стопанството е разделена на 4 горско стопански участъка – 

„Старозагорски минерални бани“, „Дълбоки“, „Колхида“ и „Гълъбовски“ 

Територията на стопанството се хaрактеризира с разнообразен релеф. Попада в две 

горскорастителни области – Сърнена Средна гора и северозападните разклонения на Сакар 

планина. Средната надморска височина варира от 100 м до 900 м. 

На територията на общината съществуват Старозагорски минерални бани , който се 

използват за  лечебни свойства. 

Климатът в района на ТП ДГС "Стара Загора" е преходноконтинентален. 
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Почвите са представени от следните типове: канелени горски, 

смолници,алувиални,хумусно-карбонатнии антропогенни глини. 

Не се наблюдават ерозионни процеси. 

Средния годишен запас на стопанството е 84 м
3
/ха, средният прираст – 2,01м

3
/ха 

Годишното ползване на дървесина от държавни гори за ревизионния период по ГСП е 31 

366 м
3
, а реално добитата до 2019 год. е 33 898 м

3
.  

Биоразнообразие – в териториалния обхват на ТП ДГС „Стара Загора“ преобладава 

естествената широколисна  растителност представена по дървесни видове, както следва: зимен дъб, 

благун, цер, летен дъб, космат дъб, бряст, келяв габър,мъждрян, сребролисна липа, мекиш, бук, 

габър, образуващи чисти и смесени насъждения от издънков произход. От храстите се среща глог, 

драка, леска и трънка.  

Ловно стопанска дейност: Основните видове дивеч на територията на стопанството са: 

Благороден елен, Сърна, Дива свиня, Див заек, , Яребица, Тракийски кеклик, Фазан. 

На територията на стопанството е включен  два дивочовъдни участъка: „ Паметника“ и „ 

Медвена“.. 

Природни катастрофи – абиотични фактори – снеголом/снеговал, ветролом/ветровал, и 

биотични фактори. От абиотичните фактори е усвоена стояща маса с клони – 788 м
3
, а от биотични 

фактори е усвоена стояща маса с клони - 617 м
3
. 

Залесявания – по горскостопански план няма предвидено залесяване. Планирано е  по 

Горскостопански план  залесяване за годишния период от 113 дка . Разчита се на естественото 

възобновяване. 

Основната част от горите на територията на ТП ДГС „Стара Загора” са включени в 

различните категории ВКС. В някои случаи един и същи подотдел попада в повече от една 

консервационна стойност. Това прави гората в този подотдел особено значима за поддържане и 

повишаване на всички идентифицирани консервационни стойности. В такива случаи се прилагат 

препоръките и ограниченията за стопанисване и мониторинг, които имат най-строг режим по 

отношение на прилагането на горскостопанските дейности. 

 

ІI. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА УПРАВЛЯВАНА ОТ ТП 

ДГС „Стара Загора“ 
1.Финансов план на стопанството 

По финансов план за 2019 год. са заложени 32 251 м
3
 лежаща маса, на обща стойност 

1 867 758 лв. Добитата и реализирана дървесина за периода 01.01.-31.12.2019 год. е 31 757 м
3
, 

на обща стойност 1 956 140 лв. Като в стойността не е включена дървесина, която е закупена по 

чл.193 от ЗГ и дарение. Реализираното ползване е осъществено върху площ от  1094 ха, в т.ч.: 

възобновителни сечи са изведени върху площ от 568 ха, отгледни сечи са изведени върху площ 

от 453 ха, сечи със санитарен характер и   изведени принудителни сечи за усвояване на 

повредената дървесина от 16 ха. 

Изпълнението на годишния план е 98.47 % спрямо разчета за годината.  

През 2019г. са планувани и други дейности в т.ч.: маркиране на насаждения, за ползване 

в лесосечен фонд за 2020г. – 36 000 куб.м.; отглеждане на млади насаждения без материален 

добив върху площ от 258 дка, отгледни грижи в генеративни градини,  и опазване на горски 

територии. Обща стойност на предвидените за изпълнение мероприятия са в размер на: 38 

699лв.  
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Осигуряване на достъп до обекти и текущ ремонт на съществуващи горски пътища е 

4, 200 км на обща стойност 4 000  лв. 

От недървесни горски продукти ( гъби, цвят от риган, мащерка, иглолистни шишарки, 

шипка, дива  малина, дива къпина, боровинка, коледна елха) са събрани 36,25 лв.  

През 2019 г събраните пари за  паша на домашни животни е 59,00 лв.  

 

2.Социални споразумения, 

Kъм 31.12.2019 г. в стопанството няма постъпили жалби от страна на работещите. През 

2019 год. са сключвани колективни трудови договори. ТП ДГС „Стара Загора“ има действащ 

колективен трудов договор, сключен през 2019 год.  

 

3.План/програма за обучение и квалификация на персонала 

- Обучение по горска сертификация.  

- Обучение по безопасност и здраве при работа.  

- Обучение по използване на лични предпазни средства.  

- Обучение по лесозащита.  

- Обучение по охрана и контрол на горските територии  

- Съвещание по маркиране на лесосечния фонд.  

- Обучение по ЗБУТ организирано от Служба по трудова медицина, гр.Стара Загора. След 

проведен преглед на служителите им се издаде удостоверение за здравословно състояние  от 

фирма МЦ „СИМА МЕД“ ООД, гр.Благоевград  

  

4.Здравословни и безопасни условия на труд включително на работниците на 

подизпълнителите  

С цел правилното извършване на горскостопанските дейности и ограничаване на риска 

от трудови злополуки, аварии и екологични нарушения, преди началото на работа в нов обект 

или при постъпване на нови работници, задължително се прави първоначален инструктаж. 

Провеждането на инструктажа се отразява в Книгата за инструктаж и инструктираните се 

подписват, че са запознати. При всяко въвеждане на работниците в нов подотдел се прави 

„Инструктаж за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и изисквания при 

провеждане на горскостопанските дейности“ и „Лист за проверка за осигуряване на безопасни 

и здравословни условия на труд, изправност на техниката и спазване на изискванията за 

изпълнение на горскостопански дейности“, които се прикачват към досието на подотдела.  

Към 31.12.2019 година  има регистрирана  трудова злополука при ТП ДГС „Стара 

Загора“.  

В стопанството има един  работник, с намалена работоспособност.  

ТП ДГС „Стара Загора“ е осигурило условия за безопасно и нормално изпълнение на 

трудовата дейност. 

 

5.Ангажиране на заинтересованите страни 

Всяка година се провеждат срещи и съвещания с различните заинтересовани страни, в 

които се представя информация, обсъжда се и при съгласие от двете страни се утвърждава.  
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Кореспонденцията със заинтересованите страни се води по електронен път. Предоставя 

им се информация в различни аспекти: предстоящите и планувани горскостопански 

мероприятия през 2020 година в териториалния обхват на ТП ДГС „Стара Загора“ и отдели за 

неразрешени за паша на територията на стопанството. 

6.Незаконни/нерегламентирани дейности в горите 

Във връзка с охраната на горските територии, стопанството е разделено на 4 

охранителни участъка. Служителите отговарящи за опазването на горските територии са 3  

лесничея и 21 горски надзиратели. 

 През 2019 година са извършени общо 3780 проверки от служителите на ТП ДГС „Стара  

Загора“, от които са проверени 2852 ловци, 288 превозни средства и 130 обекти за добив 

на дървесина.  

За 2019 година са образувани общо  92  преписки за констатирани нарушения по Закона 

за горите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Същите са изпратени до 

Районна прокуратура – Стара Загора, за произнасяне по компетентност и до РДГ – Стара 

Загора, за сведение. След издадени постановления за отказ да се образува досъдебно  

производство от Районна прокуратура – Стара Загора и последваща преценка за реализиране на 

административно наказателна отговорност, за 2019 година в ТП ДГС „Стара Загора“ са 

съставени общо 74 бр. АУАН-а.  

 

7. Изпълнение на горскостопанския план.  

Плановите дейности за 2019г. са описани по подробно в т.II,1 от настоящия доклад. 

Предвидените по проект мероприятия свързани с отглеждане на млади насаждения и 

противопожарни мероприятия с натрупване до момента са изпълнени на 100% .  

Дейностите извеждане на други лесовъдски дейности, като ползване на дървесина 

продължават според предвижданията. 

Изпълнението на дейностите е извършено, при спазване на действащата нормативна 

уредба и утвърдените вътрешни правила в ЮИДП 

 

8. Промени в границите, собствеността, функционалността и предназначението на 

територии в рамките на стопанството. 

  Няма промени в границите, собствеността на ДГС Стара Загора. 
 

9.Здравословно състояние на гората 

От извършените лесопатологични обследвания, постъпилите и регистрираните сигнални 

листове за нападения от абиотични и биотични фактори, както и оценка на здравословното 

състояние на горите в териториалния обхват на дейност на  ТП ДГС „Стара Загора” се 

установи: 

1.За повреди от абиотични фактори в държавна горски територии на стопанството са 

подадени общо 10 бр. сигнали листове за ветровал, ветролом, снеговал, снеголом. 

2.Повреди от биотични фактори – съхнене на широколисни дървесни видове 5 бр  

иглолистни  1бр сигнални листи. 

3. За повреди от свлачище – нямаме 

Общо подадените сигнални листове са 16 бр. 

 

 



 

FSC
®
 -  сертифицирано стопанство 

Лицензионен код: FSC-С118598 
Сертификационен код: NC-FM/COC-016517 
гр.Стара Загора ул.”12-ти пехотен полк” № 22  
факс 042924150, e-mail: dgsstarazagora@uidp-sliven.com                                                                                                

Може да се направи заключение, че здравословното състояние на горите в териториалния 

обхват на дейност на ТП ДГС „Стара Загора” е в добро общо състояние, но е необходимо да се 

вземат мерки за подобряването му. Тези мерки трябва да включват бързото усвояване на 

падналата дървесина след ветровала и ветролома през  2019 г. и ограничаването на засегнатите 

площи от върхов корояд . 

От нанесените повреди от абиотични фактори са усвоени 787 куб.м лежаща маса , а от 

биотичните фактори са усвоени  617  куб.м лежаща маса.  

 

10.Ползване и горскостопански дейности 

 Добитата и реализирана дървесина за период 01.01.2019 до 31.12.2019 година по данни 

от информационната система на ИАГ е както следва: 

 по ценоразпис от временен склад – 6 952 м
3
 

 реално добита дървесина –  31 757 м
3
 

 едра строителна дървесина – 374 м
3
 

 средна строителна дървесина – 3 823м
3
 

 дребна строителна дървесина – 547м
3
 

 дърва за огрев – 6 405 м
3
 

 Продажба на дървесина от склад – 18 074 м
3 
 

 Продажба на прогнозни количества дървесина – 11 122  м
3
 

 Продажба на стояща дървесина на корен – 13 632 м
3
 

 Общо реализирана дървесина за ТП ДГС „Ст.Загора“ -  32 635,8 м
3
, в т.ч. 

 по чл.193 от ЗГ – 870,00 м
3 
 

 дарения – 8,80 м
3
 

През 2019 година са сключени 110 броя договори,  от които 15  за добив на дървесина,6 

за продажба на прогнозни количества дървесина и 29 за продажба на стояща дървесина на 

корен. 

Фирми, които са сключили договори за добив са запознати с изискванията на стандарта. 

През 2019 година е извършен ремонт на 4 км  съществуващи горски пътища. Като за 

опазване на пътищата фирмите извършващи горскостопански дейности са информирани и са 

им издавани разрешителни за достъп /403 бр./ на превозните средства с указания за 

преустановяване на движение при лоши метеорологични условия. 

Събрани са 95,25лв. от недървесни горски продукти:  

 за добив на билки – 36,25 лв.,  

 дрянови клонки -   няма. 

 паша  - 59,00 лв.,  

 

 

 

11.Гори с висока консервационна стойност 

Разработени са формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие видовете от ВКС 1.2 

редки, застрашени и ендемични видове.  

Попълнени са формуляри за следните животински видове:  
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1.Дива котка(Felis silvestris)- установени през 2018 г. 1 броя. Индивидът е установен на 

различни места в района на ТП ДГС „Стара Загора“, състоянието  е добро, нормално поведение. 

Няма реални или потенциални заплахи за вида.  

Попълнени са формуляри за следните растителни видове: 

 Гръцка ведрица  (Fritillaria graeca); Циклама (Cyclamen) и  (Chamaecytisus frivaldszkyanus). 

Установените находища са в добро състояние и не е констатирана антропогенна намеса. С 

оглед на обстоятелството, че настоящият доклад е публичен точното местонахождение на 

установените растителни и животински видове не се посочва. 

В местата, където са установени горе посочените видове, се спазват всички препоръки и 

указания за опазване, които са посочени в Доклада за гори за висока консервационна стойност.  

Горите с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС „Стара Загора” и 

извършения мониторинг до момента показват, че горите в обособените ВКС са в добро 

здравословно състояние, дължащо се на добрите практики за стопанисване. 

На територията на стопанството са установени потенциални гори в последната фаза на 

своето развитие /фаза на старост/(Old growth forests), които със своята специфична структура и 

функционалност са местообитание на комплекс от видове от различни екологични и 

таксономични групи. Установено е, че значителна част от свързаните с гората видове намират в 

тях оптимални условия за съществуване. Горите във фаза на старост се характеризират с 

наличие на стари живи дървета с диаметри близки до максималните за съответния дървесен 

вид; дървета с изсъхнали, деформирани или счупени върхове и клони; дървета с хралупи; 

стоящи и паднали едро размерни мъртви дървета, които са в различни фази на разлагане. В 

голямата си част тези насаждения имат неравномерна пространствена и възрастова структура.  

На територията на ТП ДГС „Стара Загора“. е определен обсега и местонахождението на 

горскостопанските единици /отдели, подотдели/ възприети за представителни образци на 

основните естествени горски екосистеми и горите намиращи се във фаза на старост, както и 

тези притежаващи потенциал за превръщането им в такива в териториалния обхват на ТП ДГС 

„Стара Загора”, както следва:  

Обща площ на представителните образци е: 1137,7  ха, в т.ч. гори във фаза на старост – 

2203,8 ха 

 Смесени дъбови гори – обща площ 9619,9 ха от тях определени гори във фаза на старост 

– 681,3 ха 

 Букови гори – обща площ 43,8 ха от тях определени за представителни образци – 6,3 ха в 

т.ч.: гори във фаза на старост- 1 ха 

 Естествени гори от  келяв габър – обща площ 1920 ха от тях определени за 

представителни образци - няма 

 Нелесопригодни площи – обща площ 5,8 ха 

За да може да достигнат характеристиките на горите във фаза на старост определените 

насаждения трябва да се оставят на естествената им динамика. В тях  не се допуска лесовъдска 

намеса и извличане на дървесина, освен в случаите на големи природни нарушения /ветровали 

и каламитети на площи заемащи над 50% от насаждението/.  

След извършеният през 2019г. мониторинг на посочените насаждения, се установи 

следното: насажденията са в добро здравословно състояние, наблюдават се единични случаи на 

изкоренени или пречупени дървета от абиотични фактори.  
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Във ВКС 3 влизат горски територии, представляващи редки, застрашени или изчезващи 

екосистеми, или съдържащи се в такива. След извършеният през 2019г. мониторинг на 

посочените съобщества, се установи следното: съобществата са в добро здравословно 

състояние. В част от насажденията се забелязват единични случаи на съхнещи дървета. 

Наблюдава се естествено възобновяване.  

 

13. Въздействие на дейностите по управление върху околната среда. 

При планирането и провеждането на всички горскостопански мероприятия през 2019 г. 

са спазени препоръките и указанията за стопанисване на съответната ВКС, посочени в Доклада 

за ГВКС на ТП ДГС „Стара Загора“. Проектират се предимно постепенни сечи с голям 

възобновителен период/постепенно-котловинна, краткосрочните сечи са сведени до минимум. 

Провеждат се отгледни сечи, селекционни (в малко количество), санитарни и принудителни. 

Санитарната и принудителна сеч се извеждат с цел подобряване фитосанитарното състояние на 

насажденията.  

Планираните и проведени през 2019г. мероприятия, не са указали отрицателно 

въздействие върху природната среда.  

След приключване на горскостопанските дейности през 2019 г. е извършена оценка на 

въздействието на изведената сеч върху ключови елементи на околната среда, съседни имоти и 

инфраструктура на територията на ТП ДГС „Стара Загора”. От изготвените и направени оценки 

на въздействието може да се направят следните по-общи констатации относно: 

1.  Повреди по подраста в насажденията след изведените сечи не са установени. 

2. Не са констатирани повреди над допустимите /над 2% по брой от оставащите на корен 

дървета/ по оставащия дървостой. 

3. В насажденията с изведени сечи е оставена мъртва дървесина (стояща и лежаща), с цел 

запазване на биоразнообразието. 

4. Въздействие върху идентифицираното биоразнообразие, при установяване, се описва в 

технологичния план и карнет-описа на насажденията. Спазват  се  определени мерки за тяхното 

опазване. 

5. При наличие на водни ресурси на територията и/или в близост до насажденията се 

определят  мерки за опазването им. Те се отбелязват както в листа за предварителна оценка, 

така и в карнет-описа и технологичния план на насаждението. 

6. Не са констатирани негативни въздействия върху съседни насаждения при правените 

оценки. 

7.  Създаване на условия за активиране на почвена ерозия - тракторните и коларски пътища 

не са с опасности за развитие на ерозионни процеси.  

8. Оставяне на мъртва дървесина в насажденията с изведени сечи е налична мъртва 

дървесина, както лежаща, така и стояща.  

9. Въздействие върху съседни имоти и инфраструктура- не са констатирани неблагоприятни 

въздействия.  

Горското стопанство стопанисва гори на площ от 25 460.1 ха – държавни горски 

територии. Територията на стопанството е разделена на 4 горскостопански участъка –  
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Старозагорски минерални бани - I-ви ГСУ „Старозагорски минерални бани“  

– обхваща следните отдели: 1-52, 55-170, 172-175, 431, 436, 481-485, 514, 602, 611,702, 

705, 707, 709, 710, 712-714, 725, 726. II-ри ГСУ „Дълбошки“ – обхваща следните отдели: 53, 

199- 374, 515, 716, 718-720. III-ти ГСУ „Колхида „– обхваща следните отдели: 54, 171, 176-

198,375-381,  388, 389, 404-422, 437, 486, 487, 490, 608, 612, 721, 722, 723, 727, 730, 731, 816-818, 

820, 822, 826, 827, 930, 932 .  IV-ти ГСУ „Гълъбово“ – обхваща следните отдели: 423-426, 428-

430, 432, 433, 435, 439-477, 491-502, 390-403, 479, 488, 489, 503-513, 729,732, 737, 828, 836 .  

На територията на стопанството са установени наличие на инвазивни за страната 

дървесни  видове. В териториалния обхват на ТП ДГС „Стара Загора“ има наличие на акация в 

размер на 1 636 ха, айлант в размер на 0,4 ха, миризлива върба в размер на 17,4 ха, американски 

ясен в размер на 138,8 ха, аморфа в размер на 4,5 ха. В насажденията от акация  се  предвижда 

сеч, в някой от тях , а от насъжденията на останалите дървесни видове не се предвижда поради 

малката им възраст и някои от тях изпълняват защитна функция. Към 31.12.2019 г. не се 

наблюдава видовете да се разпространяват съществено. Оставят се да прераснат, за да се 

намали издънкопродуктивната им способност, затова и не са изведени сечи към момента. От 

2019  година се извършва мониторинг на територията на ТП ДГС „Стара Загора“.  

След проведените горскостопански дейности не се установи негативно въздействие 

върху водните ресурси, не се забелязва повреда в почвата, която да допринесе за ерозионни 

процеси, състоянието на пътищата е добро при нужда се рехабилитират. 

 

14. Въздействие на дейностите по управление върху социалната среда. 

Принцип 2 от Стандарта на FSC, задължава стопанството да поддържа и насърчава 

социалното и икономическо благополучие на местните общности.  

Проведени са срещи с кметствата и общините свързани с дейност и  възможности за 

поставяне на различни проблеми на кметствата от общините: Стара Загора, Опан, Гълъбово и 

Раднево. Разглеждани са въпроси относно задоволяване нуждите на местното население с дърва 

за огрев и строителна дървесина за собствени нужди. Кметствата и общините са писмено 

информирани относно вида на дейност, обекти, местности, сключени договори и маршрути на 

движение на транспортните средства по горските автомобилни пътища на ТП ДГС „Стара 

Загора”. 

        Местните жители закупуват дърва за огрев по утвърден ценоразпис и списъци се 

предоставят, от кмета на всяко населено място. В ТП ДГС „Стара Загора“ са получени 53 бр. 

списъци от населените места.Домакинствата се снабдяват и закупуват дърва за огрев и от 

собственици на недържавни гори, който се явяват основен конкурент на стопанството при 

задоволяване нуждите на местното население.  

На територията на ТП ДГС „Стара Загора“ са установени горските територии, 

отговарящи на изискванията на т.2 /Горски територии в 100 м ивица около манастири и други 

религиозни обекти (параклиси, оброчища, аязма, текета и др.), древни светилища, окултни 

средища, археологични паметници и разкопки и др. места, важни за съхраняване на 

духовитостта и традициите, историческа и културна памет, определени при консултации с 

местните хора/  и т.4  /Горски територии в ивица от 100 м около територии, традиционно 

свързани с провеждането в тях на събори, надпявания и други мероприятия, носещи стойност 

за съхраняване на културното наследство и националните традиции/ в определението по ВКС 

6 към националното ръководство за определяне на ГВКС.  
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Извършва се консултация с местната власт, населението, културните и туристически 

организации за проверка дали определените ГВКС запазват значимостта си съгласно 

определението за ВКС 6, както и за поява и описване на нови ГВКС на територията на ТП ДГС 

„Стара Загора“.  

Ежегодно да се извършва контрол по дейностите предвидени в ЛУП, като те се 

съобразяват с препоръките и указанията за стопанисване на определените ВКС 6.  

Планираните и проведени мероприятия не водят до промяна на ландшафта, облика на 

местностите и понижаване стойностите на гората като ВКС 6. По възможност се запазват и 

подобряват естетическите и защитни функции на гората (запазване на мъртви стоящи и лежащи 

дървета, живи единични и групи дървета с интересни интериорни качества, дървета с хралупи, 

стари дървета). 

 

15. Промени в околната среда.  

За подобряване ефективността и продуктивността на горското стопанство при спазване 

принципите и критериите на Националния стандарт на горската сертификация, е  необходимо 

балансирано и отговорно отношение в различните направления - екологични, икономически и 

социални, които са обвързани с голям брой заинтересовани страни. За спазване принципите и 

критерии по горска сертификация се налага отстраняване на пропуските, по отговорен подход 

от служителите на стопанството  свързан с мониторинг на въздействието на горскостопански 

дейности и регулярен мониторинг на идентифицираните ГВСК. За популяризиране ползите от 

природосъобразното стопанисване и резултатите от прилагането на правилата на горската 

сертификация и управлението на горите на ТП ДГС „Стара Загора” е необходимо 

подобряването на комуникацията с всички заинтересовани страни. 

В резултат на извършения мониторинг ТП ДГС „Стара Загора” приключва 2019 година с 

добър екологичен, социален и финансов резултат. 

 

 

 

                                                                    

        

          Директор при 

       ТП ДГС „Стара Загора“:…………………….. 

                          /инж. Иван Чергеланов/ 

                                                                                            

 

 


