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РЕЗЮМЕ 
 

НА МОНИТОРИНГА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИНДИКАТОРИТЕ ПО ПРИНЦИП 8 НА 
ТП „ДГС КАРНОБАТ” ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2020 Г. ДО 31.12.2020 Г. 

по индикатор 8.4.1 
 

I. Обща площ на горските територии 
Площта на горските територии в обхвата на ТП „ДГС Карнобат” е 50982.1 ха. През 

2020 г. няма издадени заповеди за изключване на държавни територии от горския фонд, както 
и промяна в общата площ на горските територии държавна собственост. 

II. Финансов план 

Финансовият план за 2020 г. е изпълнен. Финансовото състояние на стопанството е 
стабилно. Просрочените взимания от клиенти се събират през 2021 г. 

III.  Социални споразумения 
В ТП „ДГС Карнобат” към края на 2020 г. е осигурена възможност за работа  на  

трудови договори на 70 служители, в т.ч. 21 работници на временни трудови договори, 
занимаващи се с дърводобив и ЛКМ. Работещите в стопанството служители са сдружени в СС 
на КТ „Подкрепа” и КНСБ. Няма постъпили жалби по отношение прилагането на БКТД. 
Всички служители на стопанството са снабдени с униформени облекла - официални и/или 
теренни, както и с лични предпазни средства при работа в гората. 

IV.  Програма за обучение и квалификация на персонала 
Всяка година се провеждат обучения на персоната за изискванията на FSC стандарта, 

следи се нивото на компетенция на служителите в стопанството и при необходимост могат да 
бъдат проведени допълнителни обучения. 

V. Здравословни и безопасни условия на труд 
В ТП „ДГС Карнобат” са осигурени необходимите здравословни и безопасни условия 

на труд на всички работници и служители. Работниците и служителите са оборудвани и 
използват специално работно облекло и лични предпазни средства. 

В договорите за изпълнение на дейности в горските територии държавна собственост е 
предвидено задължение на изпълнителите за закупуване на работно облекло и лични 
предпазни средства на работниците в насажденията.  

VI. Ангажиране на заинтересованите страни 
Стопанството има разработени и приложими процедури за работа със 

заинтересованите страни. При необходимост се провеждат срещи с кметовете на населените 
места по различни въпроси засягащи интересите на местните общности и или ползването от 
ДГТ.  

Заинтересованите страни са уведомени за планираните от ТП „ДГС Карнобат” 
лесовъдски дейности за 2021 година, както и за начините по които може да бъде извършена 
промяна в дейностите, в случай на засегнато право на ползване и собственост. 

VII. Незаконни / нерегламентирани дейности в горите 
Контрола и охраната на горите  на територията на стопанството се осъществява от 15 

горски надзирателя. Следи се за спазването на нормативната уредба, дисциплината на 
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ползването, технологията на работа, осигуряването на нормален производствен процес и за 
спазването на изискванията свързани с безопасността на труда и опазването на средата както 
за служителите така и за ползвателите в горите. 

VIII. Горскостопански план 
Ползването по ГСП е 37 811 куб.м. лежаща маса от 1030.2 ха. 
През 2020 г. е извършено  ползване на 32 990 м³ л.м. дървесина, което представлява 

87% от изпълнението на средногодишното ползване по ГСП, върху площно сечище от 856 ха.  

IX. Промени в границите, собствеността, функционалността и 
предназначението на териториите в рамките на ГСЕ 

За предходната година няма издадени заповеди за изключване на държавни територии 
от горския фонд. Няма издадени заповеди за промяна на предназначението на държавни 
горски територии. 

X. Здравословно състояние на гората 
През 2020 г. са констатирани вредители и заболявания на площ от 59.7 ха. Провеждат 

се санитарни сечи за усвояване на увредената дървесина. За съхнещите подотдели 
своевременно се издават предписания за извършване на санитарни сечи от РДГ Бургас и ЛЗС 
Варна. 

Към текущият момент за 2021 г. няма постъпили сигнални листи за открити вредители, 
заболявания и други повреди в горите. 

XI. Ползване / добиви и горскостопански дейности 
 Изпълнението на дейностите в горски територии се извършва при спазване на 
действащата нормативна уредба. 
 През 2020 г. е извършено ново залесяване в горски територии на площ от 20 дка. 
 Няма извършено строителство на горски пътища и съоръжения. При извършване на 
горскостопанските дейности се извършва текущ ремонт и поддръжка на съществуващи 
извозни пътища, когато са в лошо състояние. 
 За предходната година не са използвани торове и пестициди в държавни горски 
територии. 

Ползване на недървесни горски продукти 
За 2020 г. за държавни горски територии са получени 7 бр. заявления и издадени 

позволителни за ползване на бръшлян, кори от мъждрян, корени от коприва и гъба манатарка. 
Възобновяване и стопанисване 
С оглед запазване на  противоерозионните функции и оставяне на острови на 

старостта, се прецизира за всяко насаждение ползването в стръмните участъци на 
насажденията и такива в близост до водни течения, както и в близост до обитания на 
защитени видове. 

В горите със специални функции не са водени лесовъдски мероприятия освен 
санитарни и отгледни сечи. 

Площите на двата разсадника на територията на ТП „ДГС Карнобат” са изключени от 
обхвата на сертификацията.  

За 2020 г. няма изведени окончателни фази на възобновителна сеч. Няма извършено 
отглеждане на млади насаждения без материален добив. Извършено е подпомагане на 
естественото възобновяване на площ от 88.1 ха. 

XII. Гори с висока консервационна стойност 
На територията на ДГС Карнобат са представени  1-5  ВКС. 
По време на редовната работа в горите са извършени  текущи наблюдения върху 

всички ГВКС.  
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Спазват се препоръките и указанията за стопанисване на различните категории ВКС. 
Констатираните редки и защитени видове са в добра популация. Не са констатирани 
потенциални заплахи за насажденията и животинските популации.  

XIII. Представителни образци от естествени горски екосистеми 
Представителните образци от естествени горски екосистеми са в добро здравословно 

състояние. Наблюдава се изменение в състава на горските култури, които постепенно се 
трансформират към естествените за месторастенето дървесни видове. 

XIV. 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.  

XV. Въздействие на дейностите по управление върху социалната среда 
Няма индикации горскостопанските дейности, извършвани от ТП „ДГС Карнобат” през 

2020 г. да са оказали неблагоприятно въздействие върху социалната среда. 

XVI. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Заличен, съгл. чл.2 от ЗЗЛД

 
Изготвил:  

инж. Йордан Богданов 


