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ДОКЛАД  
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ  
И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТИТЕ 

ПО УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ СОЦИАЛНАТА И ПРИРОДНА 
СРЕДА 

в териториалния обхват на ТП ДГС „Стара Загора“ 
през 2020г. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   /Резюме/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гр.Стара Загора, 2021 год. 

mailto:dgsstarazagora@uidp-sliven.com


 
 

FSC® -  сертифицирано стопанство 
Лицензионен код: FSC-С118598 
Сертификационен код: NC-FM/COC-016517 
гр.Стара Загора ул.”12-ти пехотен полк” № 22  
факс 042924150, e-mail: dgsstarazagora@uidp-sliven.com                                                                                                

 
 
 

Мониторингът извършен на територията управлявана от ТП ДГС „Стара Загора“ се 
основава на Националния FSC стандарт на България /FSC-STD-BGR-01-2016 V-1/ за 
оценка на управлението на гори в България и Система за провеждане на мониторинг на 
биологичното разнообразие и горите с висока консервационна стойност на територията 
управлявана от ТП ДГС „Стара Загора”. 
 

I.Кратка информация за стопанството към 31.12.2020 год. 
 

Общата площ на ТП ДГС "Стара Загора" е 40 866.5 hа, от които държавните 
горските територии са 30 688.6  hа. Собственост на частни физически лица са 6 486,9 hа, 
частни юридически лица - 483 hа, общинска собственост – 3 208 hа.   

Територията на стопанството е разделена на 4 горско стопански участъка – 
„Старозагорски минерални бани“, „Дълбоки“, „Колхида“ и „Гълъбовски“ 

Територията на стопанството се хaрактеризира с разнообразен релеф. Попада в две 
горскорастителни области – Сърнена Средна гора и северозападните разклонения на 
Сакар планина. Средната надморска височина варира от 100 м до 900 м. 

 
ІI. СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА УПРАВЛЯВАНА ОТ 

ТП ДГС „Стара Загора“ 
1.Финансов план на стопанството 

По финансов план за 2020 год. са заложени 30 736 м3 лежаща маса, на обща стойност 
1 628 428 лв. Добитата и реализирана дървесина за периода 01.01.-31.12.2020 год. е 26 990 
м 3. 

2.Социални споразумения, 
Kъм 31.12.2020 г. в стопанството  има 3 постъпили жалби от страна на гражданите. 

През 2019 год. са сключвани колективни трудови договори. ТП ДГС „Стара Загора“ има 
действащ колективен трудов договор, сключен през 2019 год.  

3.План/програма за обучение и квалификация на персонала/подробности в 
пълния вариант на доклада/ 

4.Здравословни и безопасни условия на труд включително на работниците на 
подизпълнителите  
С цел правилното извършване на горскостопанските дейности и ограничаване на риска от 
трудови злополуки, аварии и екологични нарушения, преди началото на работа в нов 
обект или при постъпване на нови работници, задължително се прави първоначален 
инструктаж. 

Към 31.12.2020 година  няма регистрирани  трудови злополуки при ТП ДГС „Стара 
Загора“.  

5.Ангажиране на заинтересованите страни 
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Кореспонденцията със заинтересованите страни се води по електронен път. Предоставя им 
се информация в различни аспекти: предстоящите и планувани горскостопански 
мероприятия през 2021 година в териториалния обхват на ТП ДГС „Стара Загора“ и 
отдели за неразрешени за паша на територията на стопанството. 
           6.Незаконни/нерегламентирани дейности в горите 

Във връзка с охраната на горските територии, стопанството е разделено на 4 
охранителни участъка. Служителите отговарящи за опазването на горските територии са 3  
лесничея и 21 горски надзиратели. 

 През 2020 година са констатирани общо 148бр. Нарушения,като 119бр. от тях са 
покрити с АУАН,които са изпратени до РДГ Стара Загора за придвижване по съответния 
ред,като 102 акта са съставени  от служителите на ТП ДГС „Стара Загора“и 17 акта са 
съставени от частен лесовъд на работници-секачи  за сеч на немаркирани дървета. 

7. Изпълнение на горскостопанския план.  
Изпълнението на дейностите е извършено, при спазване на действащата нормативна 
уредба и утвърдените вътрешни правила в ЮИДП 
            8. Промени в границите, собствеността, функционалността и предназначението на 
територии в рамките на стопанството. 
   Има промени в границите, собствеността на ДГС „ Стара Загора“,като към територията 
на стопанството се присъедини горски участък от ДЛС „Мазалат“с обща площ 360,5ха 
включваща следната собственост : Общински горски територии 3ха ;Частни горски 
територии-300,9ха ;държавни горски територии 56,6ха. 

9.Здравословно състояние на гората 
Може да се направи заключение, че здравословното състояние на горите в 

териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Стара Загора” е в добро общо състояние, но 
е необходимо да се вземат мерки за подобряването му. Тези мерки трябва да включват 
бързото усвояване на падналата дървесина след ветровала и ветролома през  2020 г. и 
ограничаването на засегнатите площи от върхов корояд,борова процесионка  и съхненето 
на белия и черния бор причинено от болести по иглолистните дървесни видове. 

От нанесените повреди от абиотични фактори са усвоени 738 куб.м лежаща маса , а 
от биотичните фактори са усвоени  877  куб.м лежаща маса.  

10.Ползване и горскостопански дейности 
 Добитата и реализирана дървесина за период 01.01.2020 до 31.12.2020 година по 

данни от информационната система на ИАГ е както следва: 
 Добив на добита дървесина – 26 953  м3  от които 7267 м3 дърводобив и 19 686 м3 на 

корен.  
 Общо реализирана дървесина за ТП ДГС „Ст.Загора“ -  26 027 м3 

11.Гори с висока консервационна стойност 
Разработени са формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие видовете от ВКС 1.2 
редки, застрашени и ендемични видове и има попълнени за животински видове и 
растения,включени в ЗБР и Списъка на застрашените,изчезващи и ендемични видове в 
България . 
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В местата, където са установени горе посочените видове, се спазват всички 
препоръки и указания за опазване, които са посочени в Доклада за гори за висока 
консервационна стойност.  

Горите с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС „Стара 
Загора” и извършения мониторинг до момента показват, че горите в обособените ВКС са в 
добро здравословно състояние, дължащо се на добрите практики за стопанисване. 

На територията на ТП ДГС „Стара Загора“. е определен обсега и 
местонахождението на горскостопанските единици /отдели, подотдели/ възприети за 
представителни образци на основните естествени горски екосистеми и горите намиращи 
се във фаза на старост, както и тези притежаващи потенциал за превръщането им в такива 
в териториалния обхват на ТП ДГС „Стара Загора”.  

След извършеният през 2020г. мониторинг на посочените насаждения, се установи 
следното: насажденията са в добро здравословно състояние, наблюдават се единични 
случаи на изкоренени или пречупени дървета от абиотични фактори.  

Във ВКС 3 влизат горски територии, представляващи редки, застрашени или 
изчезващи екосистеми, или съдържащи се в такива. След извършеният през 2020г. 
мониторинг на посочените съобщества, се установи следното: съобществата са в добро 
здравословно състояние. В част от насажденията се забелязват единични случаи на 
съхнещи дървета. Наблюдава се естествено възобновяване.  

13. Въздействие на дейностите по управление върху околната среда. 
При планирането и провеждането на всички горскостопански мероприятия през 

2020 г. са спазени препоръките и указанията за стопанисване на съответната ВКС, 
посочени в Доклада за ГВКС на ТП ДГС „Стара Загора“. Проектират се предимно 
постепенни сечи с голям възобновителен период/постепенно-котловинна, краткосрочните 
сечи са сведени до минимум. Провеждат се отгледни сечи,  санитарни и принудителни. 
Санитарната и принудителна сеч се извеждат с цел подобряване фитосанитарното 
състояние на насажденията.  

Планираните и проведени през 2020г. мероприятия, не са оказали отрицателно 
въздействие върху природната среда.  

14. Въздействие на дейностите по управление върху социалната среда. 
Принцип 2 от Стандарта на FSC, задължава стопанството да поддържа и насърчава 

социалното и икономическо благополучие на местните общности.  
Проведени са срещи с кметствата и общините свързани с дейност и  възможности 

за поставяне на различни проблеми на кметствата от общините: Стара Загора, Опан, 
Гълъбово и Раднево. Разглеждани са въпроси относно задоволяване нуждите на местното 
население с дърва за огрев и строителна дървесина за собствени нужди. Кметствата и 
общините са писмено информирани относно вида на дейност, обекти, местности, 
сключени договори и маршрути на движение на транспортните средства по горските 
автомобилни пътища на ТП ДГС „Стара Загора”. 

15. Промени в околната среда.  
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За подобряване ефективността и продуктивността на горското стопанство при 
спазване принципите и критериите на Националния стандарт на горската сертификация, е  
необходимо балансирано и отговорно отношение в различните направления - екологични, 
икономически и социални, които са обвързани с голям брой заинтересовани страни. За 
спазване принципите и критерии по горска сертификация се налага отстраняване на 
пропуските, по отговорен подход от служителите на стопанството  свързан с мониторинг 
на въздействието на горскостопански дейности и регулярен мониторинг на 
идентифицираните ГВСК. 

В резултат на извършения мониторинг ТП ДГС „Стара Загора” приключва 2020 
година с добър екологичен, социален и финансов резултат. 

 
 
 
 

                 Директор при ТП ДГС „Стара Загора“: не се чете                                                                             
/инж. Иван Чергеланов/                                          
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