РЕЗЮМЕ
НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8
НА ТП “ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО” ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2019 г. ДО 31.12.2019 г.
по индикатор 8.4.1

Изпълнението на дейностите в ТП „ДГС Ново Паничарево“ за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019
г. са както следва:
І. Залесителни мероприятия:
І.1. Почистване на площи за залесяване:
- годишен разчет – 10 дка;
- отчет – 10 дка;
І.2. Подготовка на почвата:
- годишен разчет – 10 дка;
- отчет – 10 дка;
І.3. Залесяване:
- годишен разчет – 10 дка;
- отчет – 10 дка;
І.4. Попълване на горски култури:
- годишен разчет – 1 дка;
- отчет – 1 дка;
І.5. Отглеждане на горски култури:
- годишен разчет – 38 дка;
- отчет – 38 дка;
IІ. Стопанисване на горите:
IІ.1. Отглеждане на млади насаждения без материален добив:
- годишен разчет – 588 дка;
- отчет – 588 дка;
Тази дейност е завършена на 100% в определения срок. За изпълнението ѝ са използвани
работници на граждански договор.
IІ.2. Подпомагане на естественото възобновяване:
- годишен разчет – 262 дка;
- отчет – 262 дка;
IІ.3. Маркиране на Лесосечния фонд:
- годишен разчет – 18 685 ст. м3 ДГТ
- отчет – 19 495 ст. м3 ДГТ
Дейността се извършва от лесовъдския персонал. За помощ при изпълнението ѝ използваме
сезонни работници на трудов договор.
IІІ. Защита на горските територии:
IІІ.1. Защита от пожари:
IІІ.1.1. Минерализовани ивици (поддържане)
- годишен разчет – 8 600 лм.
- отчет – 8 600 лм.
IІІ.1.2. Лесокултурни прегради (поддържане):
- годишен разчет – 12 650 лм.
- отчет – 12 650 лм.
Противопожарните мероприятия са извършени в срок, съгласно сключен договор с фирма
изпълнител и проведена процедура по ЗОП.

За 2019 година има възникнал един пожар в държавен горски фонд в землището на с. Индже
войвода на площ от 59 дка в т.ч. 1 дка широколистна гора. Няма нанесени сериозни материални
щети. Причината за пожара е неизвестна.
ІV. Одитиране в процеса на горска сертификация:
През 2019 г. одита по горска сертификация не се проведе на територията на ТП „ДГС Ново
Паничарево“.
V. Опазване на горските територии:
Към тази дейност са отчетени разходи на горива за автомобили, използвани за опазване на
горските територии.
Установени са нарушения в сечищата от ЛФ 2019 г., съставени са 15 бр акта всички по ЗГ.
Задържани са 83 пр. куб. м. дърва за огрев.
Проверките по изискванията на Закона за горите за опазване, стопанисване и ползване на горите
и по ЗЛОД са 138 бр.
VI. Ловно-стопански мероприятия:
В ловностопанско отношение територията на ТП “ДГС Ново Паничарево” e разпределена както
следва :Ловни райони на 4 бр. дружинки – Крушевец, Индже войвода, Ново Паничарево, Ясна
поляна.; ДУ „Кючук юрд” стопанисван от сдружение „Индже войвода 2009” гр. Бургас; ДУ
„Чуплака” стопанисван от ДЛС Граматиково.
VI.1. За ловностопански район ДУ „Кючук юрд” - има сключен договор за стопанисване и
ползване на дивеча. Предвидената инвестиционна програма се изпълнява. Годишната вноска за
стопанисване на дивеча през 2019 г. е преведена.
VI.2. Предоставените ловностопанските райони - стопанисват се от съответните ловни дружини.
От направените проверки за изпълнение на ловностопанските мероприятия е установено, че се
полагат грижи за дивеча.
През 2019 г. има едва положителна проба за АЧС от диви свине. Има издадена Заповед № РД-16440/ 03.12.2019 г. на директора на РДГ Бургас за забрана достъпа и движението на физически лица и
пътни превозни средства до горските територии в Зона „А“ на инфектираната зона около
констатирания случай на АЧС, обособена в Заповед № 11-2470/02.12.2019 г. на Изпълнителния
директор на БАБХ.
По време на ловните изледи бяха отстреляни общо 392 бр диви свине и 12 бр сърни от ЛРС
„Лебед“ и ДУ „Кючук юрд”.
През 2019 има изграден един капани за улов на дива свиня в землище с. Индже войвода на ДУ
„Кючук юрд”, GPS – координати: 42°12'17.0"N 27°20'19.0"E.
VІI. Странична дейност – през 2019 г. има издадени 8 бр позволителни за добив на недървесни
горски продукти (гъби, девесил) и 13 бр. превозни билети за транспортиране. Постъпилите заявения
за добив на странични ползвания са удовлетворени при спазване на Нормативната уредба и ГСП.
VІІI. Добив и реализация на дървесина:
За 2019 година КЛФ на ТП „ДГС Ново Паничарево“ е 17 088 м3 лежаща маса . Добитата
дървесина в района на ТП „ДГС Ново Паничарево ” към 31.12.2019 година е 17 412 м³ лежаща маса.
Реализацията на дървесина по видове процедури е както следва:
Вид процедура
Отчет с натрупване към 31.12.2019 година в м3
Стояща дървесина на корен
8 324,00
Дългосрочни договори
1 213,00
Търг
5 999,00
Пряко и по ценоразпис
1 378,00
По чл. 193
502,00
Общо
17 416,00

ІX. Изпълнение на Финансовия план към 31.12.2019 година.
Приходите в ТП „ДГС Ново Паничарево“ 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 31.12.2019 г. е формиран от:
- Промишлен дърводобив
- Сключени договори по ЗЛОД
- Приходи от общостопанска дейност
- Странична дейност
Разходите на стопанството 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.
Преизпълнението на финансовия план се дължи на:
- постигнати по ниски цени при провеждане на търгове за отдаване добива на
дървесината;
- достигнати по-високи цени при провеждане на търгове за продажба на дървесина;
Към 31.12.2019 г. поделението няма задължения с изтекъл падеж.

