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РЕЗЮМЕ
НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8 НА ТП „ДГС
КАРНОБАТ” ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2018 Г. ДО 31.12.2018 Г.

по индикатор 8.4.1
I. Обща площ на горските територии
През 2018 г. няма издадени заповеди за изключване на държавни територии от горския
фонд, както и промяна в общата площ на горските територии държавна собственост.
II. Изпълнение на горскостопанския план
 Ползване на дървесина от комплектован лесосечен фонд
Общото средногодишно ползване на дървесина от държавните горски територии на ТП
„ДГС Карнобат” по ГСП 2013 г. и 2014 г. възлиза на 44037 м3 ст. маса.
За 2018 г. са добити 37582 м³ л.м., което представлява 98% от предвиденото годишно
изпълнение по горскостопанския план .
Към края на годината изпълнението на маркирането на насаждения от лесосечен фонд
2019 г. е на 95%, маркирани са 41 825 м3 стояща дървесина.
 Възобновяване и стопанисване
За 2018 г. година няма извършено отглеждане на млади насаждения без материален
добив.
Извършено е залесяване на площ от 40 дка в открити пространства след извеждане на
санитарни сечи в иглолистни насаждения.
 Ползване на недървесни горски продукти
За 2018 г. за държавни горски територии не са получени заявления и не са
предоставяни за ползване недървесни горски продукти и услуги.
 Изпълнение на противопожарните мероприятия
За 2018 г. годишният план за защита на горските територии от пожари е изпълнен.
 Ловностопански мероприятия
На територията на ТП „ДГС Карнобат” има отдадени за стопанисване на дивеч 5 бр.
ДДУ и територии на ловни дружини, разпределени в 4 сдружения.
От подадената информация за запас и отстрел през годината се констатира, че са силно
увеличени популациите на дивата свиня, сърната, яребицата и заека, а при благородния елен и
фазана запаса е в рамките на допустимото.
Бавно се възстановява броя на заека и язовеца. Неофициалните данни обаче напротив,
показват, че запасите на този вид дивеч са доста увеличени, особено около обработваемите
площи.
III.
Здравословно състояние на гората
През 2018 г са постъпили 60 сигнални листа за открити вредители и заболявания.
Провеждат се санитарни сечи за усвояване на короядните петна. През 2019 година
продължават сигналите за съхнене причинено освен от корояди и от гъбни заболявания.
За съхнещите подотдели своевременно се издават предписания за извършване на
санитарни сечи от РДГ Бургас и ЛЗС Варна.
IV.
Опазване на горите
Контрола и охраната на горите на територията на стопанството се осъществява от 10
горски надзирателя. Следи се за спазването на нормативната уредба, дисциплината на
ползването, технологията на работа, осигуряването на нормален производствен процес и за
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спазването на изискванията свързани с безопасността на труда и опазването на средата както
за служителите така и за ползвателите в горите.
През 2018 г. са съставени 29 бр. АУАН по Закон за горите.
V.
Ползване на търговските марки
Добитата от стопанството дървесина е реализирана като сертифицирана. Дървесината,
добита в следствие на нарушение се продава като несертифицирана или се предоставя за
нуждите на стопанството.
VI.
Финансов план
Финансовия план за 2018 г. е изпълнен. Финансовото състояние на стопанството е
стабилно. За годината няма задължения с изтекъл падеж. Не са допуснати и просрочени
взимания от клиенти.
VII. Социални дейности
През 2018 г. в ТП „ДГС Карнобат” е осигурена възможност за работа на 50 служителя
на постоянни и на 19 работници на временни трудови договори.
Работещите в стопанството са сдружени в две синдикални организации, има подписани
БКТД за текущата година. Всички служители на стопанството са снабдени с униформени
облекла. На трудоустроените с право на работа служители е осигурен допълнителен отпуск.
Няма постъпили жалби по отношение прилагането на БКТД.
VIII. Ангажиране на заинтересованите страни
През изминалата година са проведени консултации и се е водила кореспонденция по
отношение на горскостопанските дейности, които извършва стопанството със всички
заинтересовани страни, вкл. РДГ Бургас, ЛЗС Варна, РИОСВ Бургас, РУ на МВР, РСПБЗН,
Ловни сдружения, концесионери, общини, кметства и др.
IX.
Биологично разнообразие и Гори с висока консервационна стойност
При извършения мониторинг не са констатирани застрашени растителни видове,
дължащо се на неправилно картиране на местообитанията. Срещащите се животински видове
са с добра численост на популацията.
Не се извършва ползване в насажденията определени за гори във фаза на старост и
представителните образци от естествени екосистеми.
X.
Въздействие на дейностите по управление върху околната среда
Стопанството е изготвило и прилага процедури, целящи минимизирането на вредните
въздействия върху средата, възникнали от извършването на дейности в горите. За 2018 г.
горскостопанските дейности не са оказали отрицателно въздействие върху дървесните и
недървесните продукти, екосистемните услуги и екологичните стойности.
XI.
Въздействие на дейностите по управление върху социалната среда
През 2018 г. горскостопанските дейности, извършвани от ТП „ДГС Карнобат” не са
оказали неблагоприятно социално въздействие.
XII. Промени в околната среда
Не се констатират промени в редките и застрашени местообитания. По-голямата част
от популациите на редки и застрашени видове не са открити при теренна проверка, което се
дължи на неправилно картиране. Няма промени в защитените територии и зони. Не са
констатирани големи природни нарушения в следствие на стопанските дейности.
Изготвил: инж. Шюкрю Моллаюсеин

