
РЕЗЮМЕ
НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8

НА ТП “ДГС КОСТИ” ЗА  ПЕРИОДА ОТ 01.01.2019 г. ДО 31.12.2019 г.
по индикатор  8.4.1

Изпълнението на дейностите в ТП „ДГС Кости“ за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. са
както следва:

І. Стопанисване на горите:
1.1. Подпомагане на естественото възобновяване:
- годишен разчет – 131 дка;
- отчет – 131 дка.
1.2. Отглеждане на млади насаждения без материален добив /прочистки/:
- годишен разчет – 14 дка;
- отчет – 14 дка.
1.3. Отгледни сечи за производство на висококачествена дървесина:
- годишен разчет – 263 дка;
- отчет – 263 дка.
1.4. Маркиране на Лесосечния фонд:
- годишен разчет – 25 637 м3;
- отчет – 26 072 м3.
Маркирането на ЛФ 2020 г. приключи съгласно изготвения график, дадените указания и

своевременни проверки на маркираните насаждения, съгласно заповед №100/08.07.2015 г. на
директора на ТП „ДГС Кости“. Годишния план за ползването през 2020 г. е окомплектован с
насаждения маркирани през 2018 г. и 2019 г.

Стопанисването на горите се извършва пряко от лесовъдсткия персонал, подпомаган от
сезонни работници на трудови договори.

ІІ. Защита на горските територии:
1. Защита от пожари:
1.1. Лесокултурни прегради (поддържане):

- годишен разчет – 8 000 л.м.
- отчет – 8 000 л.м.

1.2. Минерализовани ивици (поддържане):
- Годишен разчет – 3 000 л.м.
- Отчет – 3 000 л.м.

1.3. Поддържане на пътища за движение на противопожарна техника
- Годишен разчет – 4 350 л.м.
- Отчет - 4 350 л.м.

Противопожарните мероприятия са извършени в срок, съгласно сключен договор с фирма
изпълнител и проведена процедура по ЗОП.

1.4. Пожаронаблюдателни кули – предвидени са средства за разходи включващи договор за
абонаментно поддържане и застраховка „КАСКО“ на техниката от интегрираната система за
видеонаблюдение за превенция от горски пожари по мярка 226 от ПРСР.

Отчет – направена застраховка „КАСКО“ на интегрираната система за видеонаблюдение.
Поради липса на интерес от изпълнители не успяхме да сключим договор за поддръжка и

обслужване на системата за видеонаблюдение. Извършено е почистване от тревна и храстова
растителност на терена около кулите от наши служители.



1.5. Дооборудване на противопожарни депа и направа на противопожарни табла и
табели.
Проведена е процедура за направа на табели с противопожарно съдържание. След

изработването им  са поставени на характерни места.
За 2019 година няма допуснат горски пожар на територията на стопанството.

ІІІ. Одитиране в процеса на горска сертификация:
Одитирането се извърши в периода 7-8 юли 2019 г. От заключителната среща стана ясно, че

се закриват несъответствията от миналата година, получили сме и окончателния доклад.

ІV. Опазване на горските територии:
Към тази дейност са отчетени разходи за горива за автомобили, използвани за опазване на

горските територии.
Установено е нарушение  в сечище от ЛФ 2019 г. и съставен 1/един/ акт по ЗГ.

.
V. Ловно-стопански мероприятия:
Ловностопанската територия на ТП „ДГС Кости“ е разделена на следните ловностопански

района: ДУ „Сърпия“, ДУ „Макьовци“ и ловностопански райони предоставени за стопанисване
на ЛД „Българи“, ЛД „Кости“ и ЛД „Сливарово“.

V.1. За ловностопански район ДУ „Сърпия“ 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.

V.2. За ловностопански район ДУ „Макьовци“ има сключен договор за стопанисване и
ползване на дивеча. Ловностопанските мероприятия се изпълняват съобразно инвестиционната
програма. Годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2019 г. е преведена.

V.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.

За всички ловностопански райони са раздадени контейнери за проби за АЧС. Взетите проби
от дива свиня се предават на указаните лаборатории за изследване. Към момента резултатите от
изследванията на пробите показват, че дивеча е клинично здрав. Изградени и набавени са всички
съоръжения изискващи се по заповеди на министъра на земеделието храните и горите, за
спазване на мерките за биосигурност .

VІ. Странична дейност - ТП „ДГС Кости“ има изграден и регистриран пчелин от 130 кошера
за добив на манов мед, за който се полагат необходимите грижи. Към 31.12.2019 година има
налични 334,580 кг манов мед, 60 кг восък и 17,750 кг пчелен прашец.

През месец май подадохме ново заявление по Мярка 11 за 2019 година.
Имаме издаден сертификат за биологично производство на манов пчелен мед, пчелен восък и

пчелен прашец с валидност от 29.08.2019 г. до 30.07.2020 г. С издаването на сертификата веднага
се повиши търсенето на съответните продукти.

От месец юни сме предприели мерки по сертификация и вписване в регистъра на ЗНП
(защитено наименование на произход) “Странджански манов мед“ .

С наличното пчеларско оборудване извършваме направа на восъчни основи от собствен восък
(необходимо изискване при биопчеларството), а също така и добив на пчелен прашец.

През октомври 2019 г. получихме финансиране по програма „Де минимис“ за подпомагане на
дейността.

VІІ. Добив и реализация на дървесина:
За 2019 година КЛФ на ТП „ДГС Кости“ е 20 242 м3. С промяната на годишния план за

ползване през м. януари 2019 г. (преходни отдели), ЛФ на стопанството за 2019 г. възлиза на 20
873 м3 лежаща маса. Сключените договори за възлагане на дърводобива чрез „Сеч и извоз до
временен склад“ са за 15 013 м3 лежаща маса, а за продажба на стояща дървесина на корен за
5 860 м3 лежаща маса. Добитата дървесина в района на ТП „ДГС Кости” към 31.12.2019 година
е 21 033,26 м3.



Реализацията на дървесина по видове процедури е както следва:
Вид процедура Отчет с натрупване към 31.12.2019 година в м3

Прогнозни 12 654,12
Търг 76,27
Пряко и по ценоразпис 1 880,71
По чл. 193 499,50
Собствено ползване 49,50
Стояща дървесина на корен 5 704,63
Общо 20 864,73

VІІІ. Изпълнение на Финансовия план към 31.12.2019 година.
Приходите в ТП „ДГС Кости“ 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.

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.

Финансовият план за 2019 г. на стопанството е изпълнен.
Към 31.12.2019 г.  поделението няма задължения с изтекъл падеж.


