РЕЗЮМЕ
НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8
НА ТП “ДГС КОСТИ” ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 г. ДО 31.12.2016 г.
по индикатор 8.5.1

I.

ОБЕМ НА ВСИЧКИ ДОБИТИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ
1. Добив и реализация на дървесина:
За 2016 година КЛФ на ТП „ДГС Кости“ е 17 455 м3. За 2016 година КЛФ на ТП „ДГС Кости“
е 17 455 м3. С промяната на годишния план за ползване през м. януари 2016 г. (преходни отдели), м.
март 2016 г. (допълнително включени отдели) и м. август 2016 г. (допълнително включени отдели за
инженерно-възпрепятстващото съоръжение), лесосечния фонд на стопанството за 2016 г. възлиза на
21 493 м3 лежаща маса. Сключените договори за възлаганена дърводобива чрез „Сеч и извоз до
временен склад“ са за 14 387 м3 лежаща маса, на стойност 312 263,00 лв., а за продажба на стояща
дървесина на корен за 7 106 м3 лежаща маса, на стойност 262 912,60 лв. Добитата дървесина към
31.12.2016 година в районана ТП „ДГС Кости” с възлагане на добива е 15 068,99 м3, а продадената
стояща дървесина на корен – 7 343,67 м3.
Реализацията на дървесината по видове процедури е както следва:
Вид процедура
Отчет с натрупване за 2016 година в куб.м.
Прогнозни
12 230,51
Търг
736,22
Пряко и по ценоразпис
1303,88
По чл. 193
395,50
Предоставяне на сечища
7343,67
За нуждите на ТП и ЦУ
54,00
Общо
22063,78
Наличността на склад към 31.12.2016 година е 369,88 м3.
Начислени са 94880,00 лв. такси за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и са
преведени във фонд инвестиции по банкова сметка на ЮИДП ДП Сливен в предвидените срокове.
2. Странична дейност - - ТП „ДГС Кости“ има изграден и регистриран пчелин от 130 кошера за
добив на манов мед. За същия се полагат необходимите грижи и се извършва своевременно
подхранване на пчелните семейства. Разходите по пчелина за 2016 година, възлизат на 2 782,00 лв., а
приходите на 9 360,00 лв. Към 31.12.2016 година има налични 1 057,653кг манов мед.За тази дейност
през 2016 година имаме финансиране от БДЗП в размер на 6 173,00 лв. и по програма „де минимис“ –
1 430,00 лв.
След извършените действия за преминаване от конвенционално в биопроизводство на манов
мед и пчелни продукти и одобряването по Мярка 11, очакваме финансово подпомагане в размер на
8 900,00 лв.
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От 22.09.2016 г. до 26.09.2016 г. участвахме в специализираното изложение за биологични
продукти ТераМадреСалоне дел Густо в Торино, Италия.Участието в това изложение е част от
изпълнението на дейност С3 „Тестване на решения за горското стопанство, осигуряващи
благоприятни условия за малкия креслив орел (недървесни ползвания)“ по проект „Опазване на
ключови местообитания на малкия креслив орел в България“ LIFE12 NAT/BG/001218 по програма
LIFE+ на Европейския съюз и се извърши с финансова помощ от БДЗП, съгласно писмено
споразумение от 22.12.2015 г. и договор №161/25-07-2016 г. между ТП „ДГС Кости“ и БДЗП.
Нашата задача бе да представим добиваният от териториалното поделение „ДГС Кости“
пчелен манов мед, като алтернативна дейност в горскостопанските територии и възможност за
допълнителни финансови средства в замяна на опазване местообитанията на малкия креслив орел в
Странджа планина.
3. Ловностопански мероприятия:
Ловностопанската територия на ТП „ДГС Кости“ е разделена на следните ловностопански
райони: ДУ „Сърпия“, ДУ „Макьовци“ и ловностопански райони, предоставени за стопанисване на
ЛД „Българи“, ЛД „Кости“ и ЛД „Сливарово“.
3.1.За ловностопански район ДУ „Сърпия“ има сключен договор за стопанисване и ползване на
дивеча с „Либерта 2007“ ЕООД. Предвидената инвестиционна програма се изпълнява регулярно и в
повече спрямо планираното. Годишната вноска за стопанисване на дивечае преведена в пълен
размер.
3.2. За ловностопански район ДУ „Макьовци“ има сключен договор за стопанисване и ползване
на дивеча с „ВИ АЙ ХЪНТИНГ“ ООД, гр. София. Ловностопанските мероприятия се изпълняват
съобразно инвестиционната програма. Изпълнява се и договора за извършване на съвместни
дейности по поддържане, ремонт, изграждане, опазване и цялостно стопанисване на вила
„Макьовци“ и горски пункт „Макьовци“.През 2016 година е извършен текущ ремонт и обзавеждане
на вилата. Годишната вноска за стопанисване на дивечае преведена в пълен размер.
3.3.Предоставените ловностопански райони се стопанисват от съответните ловни дружини. От
направените проверки за изпълнение на ловностопанските мероприятия е установено, че се полагат
грижи за дивеча.
II.

ТЕМПОВЕ НА РАСТЕЖ, ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И СЪСТОЯНИЕ НА ГОРАТА
Разпределението на площите на горските територии попадащи в района на ТП „ДГС Кости”
според ЛУП от 2008г. е както следва:
Държавна
Видназемите
собственост
залесена

9760,3

Общинска
собственост

Гори
собственост
на физ. лица

Горивр.
стопанисвани
от общината

Религиозна
собственост

ОБЩО

19,4

125,8

80,2

0,5

9986,2

голадървопр.

26,0

0,4

4,5

10,0

-

40,9

недървопр.

229,7

1,5

10,7

20,0

-

261,9

ОБЩО (ха)

10016,0

21,3

141,0

110,2

0,5

10289,0

За горските територии временно стопанисвани от общината за землището на село Кости
има изготвени протоколи от ОСЗ Царево за преминаване на собствеността към ТП „ДГС
Кости” и връщането им като държавни горски територии.
2

Средната възраст на гората е 70 години, средният бонитет е IІІ (2,6), средната пълнота е 0,74, а
лесистоста е 98%.
Общият дървесен запас без клони е 2 166 290 м3, а с клони 2 475 810 м3 т.е. на един ха - 217 м3
(без клони) и 248 м3 (с клони). Средният годишен прираст на горите е 36 761 м 3, а с клони 42 006 м3,
съответно на един ха - 3,68 м3 и 4,21 м3 с клони. Проектираното годишно ползване по ЛУП от 2008г.
е 22 950 м3 стояща маса с клони или 17 400 м3 лежаща маса.
Широколистната дървесна растителност заема 90,6% от залесената площ (9062,1 ха), като
основните дървесни видове са зимния дъб (35%), източния бук (31%) и благунът (19%). Семенните
насаждения са 7726,5 ха (85,3%), а издънковите – 1335,6 ха (14,7%).
За възобновяване на горските територии се разчита предимно на естественото възобновяване с
прилагането на дългосрочни сечи.
През годината са спазени изискванията за повеждане на фитосанитарно обследване
състоянието на гората. Не са открити нападения от болести и вредители и съответно няма подадени и
регистрирани в интернет информационната система на ИАГ сигнални листи. Периодично получаваме
указания от Лесозащитна станция гр. Варна, за сроковете и начина за борба с вредителитеи имаме
готовност за своевременна реакция.
При извеждане на самите дейности не се наблюдава нарушение на целостта на терена, почвена
ерозия, както и неоправдана загуба на дървесина. За случаите, когато терена бива нарушен са
предприети мерки за възстановяване на повредените пътища от страна на фирмите изпълнители. За
целта е издадена заповед № РД-10-208/07.10.2014г. на Директора на ДП „ЮИДП“ гр.Сливен.
III.

СТРУКТУРА И НАБЛЮДАВАНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ФЛОРАТА И ФАУНАТА
Извършеният мониторинг се осъществява чрез систематизирани дългосрочни наблюдения на
елементите на биологичното разнообразие, съпроводено със събиране, обработка и съхранение на
данни
От доклада за извършен мониторинг през 2016 г. на застрашени и изчезващи животински
видове, с природозащитно значение на територията на ТП „ДГС Кости” се установи, че имат
стабилни популации с тенденция на увеличение
От извършения мониторинг,през 2016 г. на насаждения, в които растат застрашени, изчезващи
и ендемични растения,включени в приложение №1 към националното ръководство, определени
за опазване на биоразнообразието, в които не се планират горскостопански мероприятия, се
установи, че разпространението им се запазва и даже увеличава.
IV.
ЕКОЛОГИЧНИ И СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ДЪРВОДОБИВА И ДРУГИТЕ
ДЕЙНОСТИ В ГОРАТА
- дърва за огрев на преференциални цени на местното население;
- разрешаване на пашата на селскостопанските животни в горските територии, съгласно
издадената заповед на кмета на община гр. Царево;
- достъп до горските територии за събиране на разрешените гъби, билки, плодове, растения и
други недървесни продукти за собствени нужди в определените от закона количества;
- горските заслони, чешми и кътове за отдих са отворени за свободен достъп на хората.
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V.
РАЗХОДИ, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ
ДЕЙНОСТИ.
1. Стопанисване на горите:
1.1. Отглеждане на млади насаждения без материален добив:
- годишен разчет – 423дка (в т.ч. съгласно чл. 35г от НСГ – 344 дка и осветление – 79 дка ),
стойност – 10 063,00 лв.
- отчет – 423 дка, стойност – 9229,00 лв
Тази дейност се извърши в определените срокове, със сезонни работници на трудов договор и
под ръководството на началник участъците.
2.2. Маркиране на Лесосечния фонд:
- годишен разчет
– 22 950 куб.м., стойност – 19 320,00 лв.
- отчет
– 22 950 м3, стойност - 19 981,00 лв.
Маркирането на ЛФ 2016 се извърши съгласно изготвения график. “.
3. Защита на горските територии:
3.1. Защита от пожари:
3.1.1. Бариерни прегради:
- годишен разчет
–5 000 л.м., стойност – 1 500,00 лв.
- отчет
–5 000 л.м., стойност – 1 500,00 лв.
3.1.2. Лесокултурни прегради
- годишен разчет
– 15 000 л.м., стойност – 4 500,00 лв.
- отчет
– 15 000 л.м., стойност – 4 500,00 лв.
3.1.3. Други разходи – Предвидени са средства в размер на 7 500,00 лв. за разходи, включващи
договора за абонаментно поддържане и застраховка „КАСКО“ на техниката от интегрираната
система за видеонаблюдение за превенция от горски пожари по мярка 226 от ПРСР, както и разходи в
размер на 600,00 лв. за дооборудване на противопожарните депа.
- отчет – 6 107,00 лв.(застраховка КАСКО + договор за поддържане на интегрираната с-ма за
видеонаблюдение).
Към момента няма допуснат горски пожар на територията на стопанството.
4. Одитиране в процеса на горска сертификация:
- годишен разчет 6 600,00 лв.
- отчет 6 327,00 лв.
Проведе се процедура и сключи договор за годишен одит по горска сертификация. Одитирането
се извърши на 5 и 6 декември.Констатира се едно малко несъответствие във връзка с липсата на
аптечка за първа помощ. Същата се намираше в автомобила, а не на работното място.
5. Опазване на горските територии:
- годишен разчет – 1 500,00 лв.
- отчет – 9 046,00 лв.
Към тази дейност са отчетени разходитеза горива на автомобилите, използвани за опазване на
горските територии и дивеча (2 334,00 лв.) и пластините за експедиция (6 712,00лв.).
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6. Изпълнение на Финансовия план за 2016 година.
Приходите в ТП „ДГС Кости“ се формират от реализация на дървесина, организиран ловен туризъм,
странична дейност, придобиване на активи и финансови операции. Финансовият резултат в
приходната си част към 31.12.2016 г. е формиран от:
-

Промишлен дърводобив
лв.
ОЛТ (вкл. договори за отдаване на ДУ)
лв.
Приходи от общостопанска дейност
лв.
Странична дейност
лв.
Общо:
лв.
- Финансовият резултат в разходната си част се формира от закупуването на материали
необходими за пряката стопанска дейност, външни услуги, амортизации на ДМА, възнаграждения на
персонал, социални осигуровки на персонал, непреки разходи за стопанската дейност в
предприятието като командировки, социални и представителни, лихви. Към 31.12.2016 г. числовият
израз на разхода изглежда така:
- Материали
лв.
- Външни услуги
лв.
- Амортизации
лв.
- Възнаграждения
лв.
- Социални осигуровки
лв.
- Други разходи
лв.
- Разходи по лихви
лв.
Общо:
лв.
Финансов резултат: Счетоводна печалба от
лв.
Средна работна заплата за периода
лв.
Към 31.12.2016 г. поделението няма задължения с изтекъл падеж.

Изготвил:…………………
(инж. Галин Гакев – зам. директор)
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