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                                                   ДОКЛАД 

 
                              ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

                                   НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ 

                                                  ВЪРХУ СОЦИАЛНАТА И ПРИРОДНА СРЕДА 

                                                       НА ТП ДГС„КАЗАНЛЪК“през 2020 г 

                  Мониторингът върху територията управлявана от ТПДГС „Казанлък” се 

основавана Националния FSC стандарт н България 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 стопанството. 

 

I. Кратка информация за стопанството към 31.12.2020 год. 

 

Държавно горско стопанство Казанлък е  териториално поделение на Югоизточно държавно 

предприятие ДП гр.Сливен. 

Седалището и адреса на управление на поделението е гр. Казанлък, обл. Стара Загора, общ. 

Казанлък, бул. „Освобождение” №19. 

Предмет на дейност на Държавно горско стопанство Казанлък: 

Изпълнение на горскостопанския план за горски територии – държавна  собственост; 

изпълнение на ловностопанския план; изпълнение на поддържащи и/или възстановителни 

дейности в горски територии-държавна собственост, предвидени в планове за управление на 

защитени  територии; организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските 

територии - държавна собственост 

 

              ІI.СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА УПРАВЛЯВАНА ОТ ТП 

ДГС„Казанлък“ 

1. Финансов план на стопанството 

        Годишеният  размер за позване предвиден по ГСП /2012 г. е 42 838 м3 лм. 

За 2020  година реалното ползване е 37 756 м3 лежаща маса. 

        Дърводобива на територията на ДГС „Казанлък” се осъществява на основание чл.12, 

ал.1 и чл.10, ал. 1,т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности 

в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти. 

         Продажбата на дървесината се осъществява на корен, чрез продажба от склад по 

ценоразпис и на прогнозни количества. 

          Реализацията на дървесина през 2020 година се състои от следните видове продажби: 

• На корен –  15 428 м3 на стойност 649 540 лв.; 

• На прогнозно количество –  11 888 м3 на стойност 808 908 лв.; 

• Чрез пряко договаряне –  9 376 м3 на стойност  665 339 лв. 

          Чрез продажба на дървесина на пряко договаряне се постига основно задоволяване 

нуждите на местното население от дърва за огрев. На физически лица са доставени дърва за 

огрев в размер на  3 405 м3  . 

 

              Залесяване 

              Почвоподготовка 

Югоизточно държавно предприятие ДП - г р .  Сливен 
ТП Държавно горско стопанство „ Казанлък” 

гр. Казанлък бул. “Освобождение “ №19 , тел.0431/ 6 47 76 , факс 6 47 75 ,       
dgskazanluk@uidp-sliven.com   ;   dgs_kazanlak@dir.bg 
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             Почистени площи за залесяване през пролетния и есенния сезон са в размер на 

113 дка,като са изразходени 6859  лв. Извършена е почвоподготовка - ръчна и механизирана 

за залесяване върху 129 дка при разчет 64 дка.   

            Залесяване 

            Залесени са 129 дка при първоначален разчет 64 дка  и са изразходени 16 564 лв . 

            Отглеждане култури 

             Отгледани са 329 дка 1,2 и 3 годишни горски култури чрез ръчно окопаване 

и  механизирано на стойност 22 218 лв. 

              Попълване култури 

Попълнени са горски култури чрез окопаване на площ върху площ от 15,4 дка 

 

2. Социални споразумения 

          Kъм 31.12.2020 г. в стопанството има 6 постъпили жалби от страна на гражданите.  

- От 04.08.2020 г .         - жител на с.Бузовград , за доставени по- малко количество 

дърва от заплатените в  ТП ДГС „Казанлък“. Извършена е проверка по жалбата в 

дома на клиента. Изпратен е писмен отговор до жалбоподателя , в който е описана 

причината за  констатираното от него по-малко количество – наредени /подредени/ в 

плътна фигура доставените дърва, която е различна плътност от тези в момента на 

доставката. 

- Становище от 16.12.2020 г. на комисията по селско и горско стопанство при 

общински съвет гр.Казанлък  за несъответсвия в представен за съгласуване годишен 

план за ползване на дървесина – 2021 г. 

/ ГППД . Изпратен е отговор до Кмета на Община Казанлък с   описани по насаждения 

допуснатите технически грешки. 

- Искане от Обществения посредник за Община Казанлък за разяснение по отказ на 

ТП ДГС Казанлък да издаде удостовеирение за частен поземлен имот в землището 

на с. Дунавци – частна земеделска територия. Изпратен е отговор , придружен със 

скици в уверение, че въпросния имот не е в горския фонд на ТП ДГС Казанлък. 

- Жалба от ………………  гр. Хасково за заповед за търг по „Наредбата за 

възлагане дейности в горите „ . По жалбата има решения на Старазагорския и 

Сливенския административен съд за прекратяване на производството. Хасковския 

административен съд също е прекратил производството по случая. 

- Молба – жалба от …………. жител на с.Горно Изворово – община Казанлък 

 за смърчови дървета в горския разсадник в с.Горно Изворово, които засенчват негово 

обратваемо място, съседно на разсадника. Изпратен  е отговор от ТП ДГС Казанлък , че 

при осигуряване на подходяща техника и получаване на разрешение ще предприеме 

действия по отстраняване на прераслите дървета с цел създаване на нова смърчова 

плантация за коледни елхи. 

- Рекламация от ……….ева – жител на с. Копринка Община Казанлък за доставени 

дърва за огрев с ниско качество . Извършена е проверка , при която се оказа , че 

въпросните дърва са с различни диаметри, което е съвсем нормално. Изпратен е 

отговор , в който е обяснено този констатация ,и в дух на добри и коректни 

отношения към клиентите ТП ДГС ще компенсира госпожа Делчева. 

             

             2.1. През 2020 год. има  сключен  колективен  трудов  договор на новопостъпили 

работници и служители. 

Създаден е Регистър на получените оплаквания, жалби и сигнали за разрешаване на 

спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работещите и местните 

общности. За изминалата година няма постъпили жалби от страна на работещите, поради 

което не е водена документацията по повод тяхното разглеждане и удовлетворяване.  

Разработени са Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на 
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собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП „ДГС Казанлък”, 

Политика срещу корупцията, Вътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с 

различните форми на дискриминация, като всички горепосочени документи са публикувани 

на интернет страницата на стопанството.  

 

                   

 3. Обучение и квалификация на персонала 

           През периода  2020 год. в ТП ДГС „Казанлък” съобразно планът за обучение на 

персонала от 2020 г.  , условиятана пандемия в страната ,и възможностите на стопанството в 

тези условия, бяха проведени следните обучения  на инженерно- техническия персонал : 

- Обучение - инструктаж за условията и реда за защита на горските територии от пожари  

,действие при възникване, гасене на пожари в горски територии. 

- Обучение на инженерния и техническия  персонал по изменение на наредбата за сечите 

Констатаци по сертификацията на ТП ДГС“Казанлък“ от 2020 година , принципи , 

изсиквания, задачи. 

- Обучение и задължителен инструктаж на служители с лесовъдско образование за защита на 

горските територии от болести и вредители. 

 

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 задалжително се прави работници, 

първоначаленинструктаж. 

              Към 31.12.2020 година няма регистрирани  трудови злополуки при ТП ДГС 

„Казанлък“. 

5. Ангажиране на заинтересованите страни 

           Кореспонденцията  през периода на 2020 година със заинтересованите страни се 

водеше предимно по  електронен път , в предвид сложната епидемиолочична обстановка. 

Предоставяше  се информация в различни аспекти: предстоящите и планувани 

горскостопански мероприятия през 2020 г. 

            6.Незаконни / нерегламентирани д ейности в горите 

            Във връзка с охраната на горските територии, стопанството е разделено на 4 бр.ГСУ  

и 16 бр. охранителни участъка. Служителите отговарящи за опазването на горските 

територии са 4 н-ци на ГСУ ; 4 пом.лесничеи и 18 бр. горски надзиратели. 

              През 2020 година са съставени 42 бр. АУАН по ЗГ и 23 броя констативни 

протоколи. В по-голямата си част те са за нарушения по Закона за горите - сеч на 

немаркирана дървесина. За 15 пл.м3  дървесина са съставени АУАН. Нарушения от 

незаконнна сеч са съсредоточени в райнона на яз.Копринка. 

 

            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 

натериториив рамкитена стопанството. 

    Във връзка с възникнали проблеми при стопанисване и ползване дървесина от 

възтанозановени  ГТ като земеделски земи , собственици на такива имоти ,подадоха 

документи  в РИОСВ и РДГ Стара Загора за промяна на преназначението на техните имоти 

от земеделски в горски територии. 

            През изминалия период на 2020 г. по въпросите на собствеността на горите и земите от 
горския фонд , правото на ползване ,предоставяне на концесии  в ТП ДГС Казанлък са постъпили 
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следните искания и молби  за : 
1. Съобщение от Община Казанлък  за заснет път, осигуряващ транспортен достъп до ПИ 

№38563.118.550 в землището но с.Копринка, граничищ с отд.256 р – ГТДС. Препоръката от 
ТП ДГС” Казанлък” за  ПИ№ 38563 – между  подотдел 256 р /ГТДС/ - въпросния имот да бъде 
оставена предпазна противопожарна ивица. 

2. Искане от СНЦ ЛРД”Сокол”гр.Казанлък до ТП ДГС”Казанлък”  за съгласуване да бъдат  
оградени площи в местност”Крънска курия” в отд.253 з; л – ГТДС: 

-  За карантинен двор за престой на едърдивеч преди разселване. 
- Заграден полигон за обучение на ловни кучета. 

ТП ДГС”Казанлък” подготви необходимите кадастрални и горски скици , които предостави на 
СНЦ ЛРД”Сокол”гр.Казанлък за кандидатстване пред 
СЛРБ. 

3. Заявление от „Роял парк” АД  гр.Казанлък за издаване на кадастрална скица на ПИ 
40292.148.13 - ГТДС , във връзка с инвестиционно намерение за газифициране на комплекс 
„Крънско ханче”. 

4. Постъпило обявление от Община Казанлък за изготвен план за застрояване на поземлени 
имоти № 38563.151.5 и 38563.151 – частни ГТ в землището на 
 с.Копринка- м.Могилата и промяна преназначението им за жилищно строителство . 
ТП ДГС „Казанлък” след извършена теренна проверка представи писмено становище до 
Община Казанлък - да запише като препоръка към изготвения проект от собствениците на 
двата имота: 

-  Осигуряване  от външна страна на въпросните имоти на  минерализована ивица, съобразно 
чл.28 т.1 и 2 от „Наредба №8 за условията и реда за защита на ГТ от пожари”. 

          

          9.Здравословно състояние на гората 

           През 2020 година ТП ДГС”Казанлък” провеждаше наземна механична борба – капани с  

феромонови уловки  срешу разпространението на боровата процесионка. 

           Закупени са феромонови уловки и капани за борба срещу борова   процесионка на 

стойност 220 лв.,като е отчетена площ от 268 дка с проведена механична борба срещу 
процесионката. 

            За подобряване здравословното състояние на насаждениата и недопускане разпространинеото 

на съхненията от корояди и гъбни болести са провени множество санитарни 

сечи с различен процент интензивност. 

            Може да се направи заключение,че здравословното състояние на горите  в териториалния 

обхват на дейност на ТП ДГС „Казанлък” е в  добро общо състояние, но  е необходимо да се вземат 

мерки за подобряването му. 

             10. 10. Биологично разнообразие, Гори с висока консервационна стойност и 

естествени горски екосистеми 

 На територията на ТП ДГС ”Казанлък”са представени гори в ВКС от 1- 6. 
От проведения мониторинг е видно, че популациите са устойчиви и стабилни. 
ВКС 1 - Гори в защитени територии , биологично разнообразие, защитени видове.  

      В  ТПДГС "Казанлък"  попадат  три защитени зони по Директива 92/43/ЕЕС (Директива за 

местообитанията): 

-  BG0001493    Централен Балкан- буфер ;   BG0000261    Язовир „Копринка”   и 
   BG0000192    Река Тунджа - 1 . 
       ЗЗ „Централен Балкан - буфер” -   Общата площ на защитената зона на територията на 
инвентаризирания обект е 5276.8 ха. В горските територии държавна собственост/ ГТДС/ 
 попадат -  5273.6 ха.  
      На територията на ЗЗ   се извеждат  само планирани дъргосрочни  възобновителни сечи 
- групово- постепенна сеч в букови високостъблени и издънкови насаждения за превръщане в семенни 
и отгледни сечи. 
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        ЗЗ    Язовир „Копринка”    
Общата площ защитената зона на територията на инвентаризирания обект е 7.3 ха , от които 
 на територията на ГТДС попадат 1.2 ха . 
През ревизионният период усилията на ТП „Казанлък“ , съвместно с Община Казанлък  са насочени  към 
ограничаване на нерегламентираната човешка дейност - от туристи , изразяваща се в замърсяване на  
района около язовира  с битови отпадъци , бракониерска дейност ;  неспазване на забраните.  
        ЗЗ Река Тунджа – 1 
   Общата площ на защитената зона на територията на обекта е 221.4 ха, като  в  ГТДС попадат 158.0 ха.  
  На територията на ЗЗ   попадат 
 – вододайна зона с обща площ 208.9 ха 
- Защитна ивица река: - с обща площ 167.1 ха.   

 - Сто-метрова защитна ивица от двете страни на ж.п. линия София- Бургас:  

 - с обща площ 0.4 ха, цялата залесена 0.4.  
 - Технически проекти за борба с ерозията - с обща площ 208.4 ха. 

На територията на защитената зона, в ГТДС,  е предвидено да се провеждат само  възобновителни сечи 
в изкуствено създадени   насаждения , с предвидено  залесяване  с местни видове топола/ бяла/. 
И в тази зона през  ревизионният период усилията на ТП „Казанлък“ , съвместно с Община Казанлък  са 
насочени  към ограничаване на нерегламентираната човешка дейност - от туристи , изразяваща се в 
замърсяване на  района около язовира  с битови отпадъци , бракониерска дейност ;  неспазване на 
забраните.  

ВКС 1.2. Застрашени   видове 

Попълнени са формуляри / рапорти за наблюдение на следните растителни 

видове: 

Еньовче /Galium verum/  

Холерово котенце / Pulsatilla halleri / 

лазаркиня /Galium odoratum/  

овчарска торбичка/Caspella bursa pasgtoris/  
Резултатите от извършения мониторинг в горите с висока консервационна стойност 

/ГВКС/ на територията на ТП ДГС Казанлък  показват, че насажденията в обособените ВКС 

са в добро здравословно състояние, дължащо се на добрите практики на правилното 

поддържане и стопанисване на горите.  

Попълнени са формуляри за следните застрашени и редки животински видове: 

Кафява мечка /Ursus arctos/  

Черен щъркел / Ciconia nigra/ 

Фиксиран в полет е - Скален орел /Aquila chrysaetos/  

 
ВКС 2 – Гори със характерен ландшафт  за опазване на горските екосистеми. 
Това са курортните гори в района на историко – архитектурния  резерват „Шипка- Бузлуджа”. 
Горскостопанските мероприятия, провеждащи се в този район се съобразяват със специфичната 
особеност на тази силно посещавана туристическа и реакриационна зона – следи се оставянето на 
мъртва дървесина в ползваните насаждения, не се макират дървета с хралупи, единични и групи стари 
дървета с причудливи форми. 
 
ВКС 3 – Горски екосистеми и местообитания застрашени от изчезване. 
Гори във фаза на старост /ГФС/  към ВКС 3. Изготвен е представителен опис на естествени насаждения 
от ГТДС на ТП ДГС Казанлък  без ползване по ГСП  от целия спектър ЗГТ  и местообитания в.т.ч. и ГФС 
на стопанството на площ от 1209,9 ха 
Попълнени са формуляри за  насаждения – ГФС за отд.171 а;185 а;160 в; 100 г;100 д; 100 з;110 з 

 
Типове екосистеми към ВКС 3 
Това са горски екосистеми, които са се адаптирали към условията на средата,които изискват специален 
лесовъдски подход – извеждане на сечи с дълъг възобновителен период. 
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ВКС 4 – Горски територии, които изпълняват важни природни функции в критични 
ситуации. 
Вододайните зони на територията на ДГС "Казанлък" са разположени в землищата на градовете Шипка 
и Казанлък и селата Бузовград, Горно Черковище, Копринка, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, 
Средногорово и  Черганово. В ГСП на ТП ДГС „Казанлък” са описани 3 вододайни зони - Вододайна 
зона „Шипка” ; Вододайна зона „Минерални бани Казанлък- Овощник” ; Вододайна зона „Горно 
Черковище”. 
На  територията на вододайните зони са установени и картирани общо 13 типа месторастения. Най- 
разпространеното месторастене на територията на вододайните зони е С2,1 (56), което заема повече от 
50% от дървопроизводителната площ. 
Целта на стопанисване на горите във вододайните зони на територията на  ТП ДГС „Казанлък” е 
запазване и увеличаване на техните водоохранни, вододайни и водорегулиращи функции. На тази 
основна цел са подчинени всички проектирани горскостопански мероприятия. 
Стопанисването на насажденията във вододайните зони е насочено към разнообразяване и обогатяване 
на видовия състав, превръщане на издънковите насаждения в семенни, разновъзрастни, с голям 
хоризонтален или изразен стъпаловиден склоп, създаване и поддържане на жизнени и здрави 
дървостои. 
 
4.1 – 4.2– Гори единствени източници на питейна вода и гори с решаващо значение за 
контролиране на водния отток – 
Известните до сега каптажи в раойна на землището на гр.Шипка   са записани в „Регисъра за СОЗ и 
каптажите „. 
Картирането на съществуващите каптирани извори и нови такива  е една от задачите, които са 
поставени при изготвянето на заданието за изготвяне на нов ГСП от лесоустройствената ревизия 2021 -
2022 год. 
ТП ДГС“ Казанлък“ няма гори покриващи географското понятие ГГГ- горна граница на гората. Като 
такива са определени най-високо намиращите се подотдели. Мероприятията в тях са съобразени с 
изискванията на ВКС 2 и 3. Тези гори са включени в състава на горите със СПП (защитни гори) и 
всички мероприятия в тях са съобразени с изискванията и на ВКС 3. 
4.3 – гори с противоерозионно значение. В тези гори почти не са провеждани лесовъдски 
мероприятия. 
Общо за ГТДС на ТП ДГС Казанлък описаните гори и земи обект в т.н. „Технически проект за борба с 
ерозията“ по ГСП  са на площ – 3 119,4 ха  /Приложение № 3 от доклада. 
При планиране  на сечи в чек листите за предварителна проверка и препоръка в тези насаждения се 
записва да се  използва техника и технология, с която в минимална степен се нарушава растителната и 
почвената покривка.Изрично се препоръчва в дъждовно време да не се вози дървесина с оглед 
запазване на почвата и предотвратяване на ерозионни процеси. 
 
ВКС 4.4 - Гори с противопожарни функции 
На територията на ТП ДГС "Казанлък" като гори от висок клас на пожароопастност – I-ви и  II-ри, са 
описани в Доклада за ГВКС горски  площи  от 10 445 ха. 
При планиране  на сечи в чек листите за предварителна проверка и препоръка в тези насаждения се 
записва това обстоятелство и  и се препоръчва да се спазват  противопожарните правила. При 
теренни проверки работниците се инструктират за спазването на тези правила. При залесителните 
мероприятия проведени през периода 2020-2021 година са използвани основно широколистни 
дървесни видове за създаване на гори от нисък клас на пожароопастност. . 
 
ВКС 5- Горски територии с решаващо значение за осигуряване основните нужди на 
местното население 
Държавното горско стопанство е разположено на територията на   община Казанлък, която е с много 
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добре развита промишлена дейност в областта на  машиностроенето  и текстила. 
Продължава тенденцията все по-малко хора живеещи на територията на община Казанлък 
да са заети с горскостопански дейности. Сечта и извоза на дървесина се извършват от няколко 
местни лицензирани фирми, които работят с ниско квалифицирани наети от други краища 
работници. 
Местни хора участват основно в транспортирането на дървата за лични нужди до градовете и 
селата в района на горското стопанство. Това обаче е сезонна и несигурна работа. 
С индустриализацията на района, започналата масова газификация в  града и в някои от околните 
села , отопление с пелети , намали засиленото търсене на дърва за огрев 
Затова допринесоха последните две топли зими  на 2020 и 2021 години. 
Паша на животните  е съсредоточена предимно  в поземления фонд край селата и е със затихващи 
функции . Събирането на  сено вече отдавна не е средство за осигуряване на храна за животните, 
нито поминък. 
Събирането на  гъби  е слабо през изминалата отчетна година. Извършва се предимно от 
любители гъбари за лични нужди. 
Интересът е към събирането на билки и  лечебни растения, изкупувани от 3 бр. местни фирми  
.Разрешените видове  и  допустимите квоти за тях за 2020 г. са определени със заповед на   РИОСВ 
Стара Загора, които през периодите на събиране са извършили контролни проверки на 
изупвателните пунктове. 
На ТП ДГС „Казанлък“лежи отговорността за правилното издаване на позволителните за събиране 
на НГП,съобразно разрешените допустими квоти и забрани , дисциплината на ползване им , и 
достъпът на наетите билкосъбирачи до ГТДС. 
ТП ДГС“Казанлък“ си съдейства с всички местни органи и структури на властта за опазване на 
билките и лечебните растения в защитените горски територии в района на стопанството. 
 
ВКС 6 – горски територии с културно , архиологическо и историческо значение. 
На територията на ТП ДГС "Казанлък" са определени територии отговарящи на точки 
от определението за ВКС 6. 

 В  „Историко -  архитектурен  резерват  „Шипка-  Бузлуджа” са разположени : 
многобройни  исторически паметници: 
1. В многобройни паметници в месноста около вр. Столетов -  В непосредствена близост до  отд. 
100г,д,ж; 109 е ; 110 и,к  - от които най известния  „ Паметникът на свободата” 
2. Храм- паметника  гр.Шипка - В непосредствена близост до отд. 106 з ,и; 114 о . 
В местноста  около вр. Бузлуджа – паметниците на  Хаджи Димитър и  Димитър Благоев 
3. Мемориален комплекс –паметник ”Бузлуджа” - В непосредствена близост до 
подотдел 138 а . 

 Паметната плоча  на изтъкнатия френски лесовъд  Феликс Вожли - подотдел 109 к. 

 Тракийско свенилище „ Мегалита „  -   попада в  Природна  забележителност 
„Мегалита”  – в  отд. 321 п. 
 

 Известни чешми , туристически хижи и почивни бази 
 Лековита чешма „ Светицата „ – отд. 132 о 
 Туристически хижи и почивни бази в районите на - вр.Столетов в отд. отдели 110;112;119  . 
 Туристически хижи и почивни бази в района на м. Бузлуджа в отд. 123;125;138 . 
 Ски писта и влекове към нея – м. Бузлуджа  между подотд.138 а и 159 а . 
 
През годината   извършваните  дейности в близост до  тези райони са съобразени с   опазване на 
горите, естествения вид и  ивиците около тях .Част от насажденията са обявени за ГФС. 
В този тип гори не се планират и провеждат мероприятия, водещи до промяна на ландшафта, 
облика на местностите и понижаване стойностите на гората като ВКС. Не се извършват сечи , които 
биха намалили естетическия облик на гората в близост до важните за културата, традициите и 
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туризма места. 
При предстоящо провеждане на туристически събори, или културни, исторически чествания и 
мероприятия  , в отделите на провеждането им се прекратяват всякакви горскостопански дейности, 
нарушаващи духа и спокойното протичане на мероприятията, веднага след уведомяването ни от 
страна на съответните заинтересовани лица. 
         11.Въздействие на дейностите по управление върху околната среда. 

При планирането и провеждането на всички горскостопански мероприятия през  

2020 г. са спазени препоръките и у казанията за стопанисване на съответната ВКС,посочени 

в „Доклада за ГВКС“ на ТП ДГС„Казанлък“. Проектират се предимно постепенни сечи с 

голям възобновителен период . Провеждат се отгледни сечи,санитарни и принудителни.   

Планираните и  проведени през 2020 г. мероприятия ,не са оказали отрицателно 

въздействие върху природната среда. 

       12.Въздействие на дейностите по управление върху социалната среда. 

           Принцип 2 от Стандарта на FSC, задължава стопанството да поддържа и насърчава 

социалното иикономическо  благополучие на местните общности. 

            Проведени са срещи с кметствата в общината, свързани с    възможноста за поставяне 

на различни проблеми пред  кметовете  от Община Казанлък. Разглеждани са въпроси 

относно задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев и строителна 

дървесина за собствени нужди. Кметствата и община Казанлък са писмено информирани 

относно вида на дейност,обекти,местности,сключени договори и маршрути на движение на 

транспортните средства по горските автомобилни пътища на ТПДГС „Казанлък”. 

     13.Промени в  околната среда. 

  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 „Казанлък” приключва 2020 година с 

добър екологичен, социален и финансов резултат. 

 

 
Изготвил 

/ не се чете / 
                                                                                           Директор ТП ДГС Казанлък 

                                                                                                /   не се чете / 


