
  

 

гр.Мъглиж, ПК 6180, пл. ”Трети Март” № 24, тел: 04321 / 23 16; 23, email: dgsmudglizh@uidp-sliven.com 
 

Р Е З Ю М Е 

на мониторинга за резултатите от индикаторите по принцип 8 на 

„ТП  ДГС - Мъглиж”  

за периода 01.01.2022г. до 31.12.2022г. 

                                                            принцип 8.5.1 

 
    1.КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА ДРУЖЕСТВОТО. 

        Със заповед РД 49-107 на Министъра на МЗХ беше създадено Югоизточно 

държавно предприятие, със седалище гр. Сливен  и след регистрацията в Агенцията по 

вписванията – 28.06.2011 г. ДГС Мъглиж е териториално поделение на ЮИДП.  

Седалището на ТП ДГС Мъглиж е в гр.Мъглиж, общ.Мъглиж, обл.Стара Загора, 

пл. „Трети март” № 24. 

  2.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО. 

Предмет на дейност на Териториално поделение Държавно горско стопанство 

Мъглиж:  

2.1. Изпълнение на лесоустройствените проекти на държавния горски фонд и на 

ловоустройствените проекти в дивечовъдните участъци чрез 

 Възпроизводство на горите и земите от държавния горски фонд и 

извършване на свързаните с това дейности; 

 Ефективно ползване на дървесина и на недървесни и други горски 

продукти от горите и земите от ДГФ, както и търговия с тях; 

 Организиране и провеждане на противопожарни мероприятия в горите и 

земите от горския фонд; 

 Стопанисване и ползване на дивеча от ДУ в случаите и по реда, 

определени от ЗЛОД; 

 Поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на 

биологичното разнообразие в тях; 

 2.2.Управление на горите от ДГФ 

 2.3.Организиране и провеждане на лесозащитни и противоерозионни 

мероприятия в горите и земите от ГФ 

 2.4.Проектиране и строителство на горите и земите  в ДГФ 

 2.5.Създаване на гори върху земеделски територии 

 2.6. Охрана на горите и земите от ГФ и опазване на дивеча и рибното богатство 

 2.7.Придобиване на гори и земи от ГФ по чл.15а от ЗГ; осъществяване и на 

други дейности, в т.ч. Туристическа, рекламна и външнотърговска дейност. 

Числеността на персонала е 64 работници и служители.  

  3.АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТИТЕ И НАПРАВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ПРЕЗ  

2022 година. 

              3.1. ДЪРВОДОБИВ. 

       Дърводобива на територията на ТП ДГС Мъглиж през 2022 година се осъществява 

чрез възлагане и отдаване на корен. 

Реализирана дървесина – 34639 м³ на стойност 2 118 808 лв.  

През 2022г. достигнахме 110% от Разчета за дърводобив. Постигнахме 

поставените цели за по-високи финансови резултати, оптимизиране на разходите и 
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намиране на нови клиенти. Плащания към доставчиците се извършват в срок без 

забавяния.  

Продажбата на дървесина е осъществена чрез търгове с тайно наддаване за 

прогнозни количества дървесина от временен склад, чрез сключен годишен договор, по 

ценоразпис и чрез пряко договаряне. 

Фирмите, извършващи дърводобив на територията на стопанството са следните:  

 

„Ай Рум Лес” ЕООД гр.Плачковци 

,,Делта” ЕООД  с.Дунавци 

„Камко К 99” ЕООД гр.Гурково 

  „Лидер лес” ООД гр.Мъглиж 

  „Агресия 99” ЕООД гр.Стара Загора 

„ПРП Къмпъни” ООД гр.Гурково 

„Рени Хрис” ЕООД гр.Гурково 

„Стил МС” ООД гр.Трявна 

„Азманови лес” ЕООД гр.Гурково 

„Кастамону България” АД с.Горно Сахране 

„Си Ем Си форест” ЕООД гр.Стара Загора 

„Сиси Хрис 66” ЕООД с.Овощник 

„Стойлес 2019” ООД гр.Шипка 

„Шипкалес” ЕАД гр.Казанлък 

„Атлантик уей“ ЕООД гр.Твърдица 

„Качан“ ЕООД гр.Крън 

„Каплан 01“ ЕООД гр.Казанлък 

„Колев 2005“ ЕООД гр.Плачковци 

„Сик 02“ ЕООД гр.Стара Загора 

„Стефанови 2015“ ЕООД с.Граф Игнатиево 

ЕТ „Арманд-Петранка Стефанова” с.Горно Черковище 

       

 3.2.ЛЕСОКУЛТУРНИ  ДЕЙНОСТИ. 
 ТП ДГС Мъглиж  има сключени договори за четири обекта с фирми „Жерговец” ООД 

с.Ветрен и „Бригада” ЕООД гр.Павел баня за изпълнението на лесокултурни дейности по 

чл.10 ал.1от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски 

територии  - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни  

горски продукти с предмет: Механизирана почвоподготовка, ръчна почвоподготовка, 

залесяване, попълване и отглеждане на култури 

         За 2022 год. предвидените разходи за ЛКД са 376 996 лв., като изразходваните 

средства през годината възлизат на  337 226 лв. 

        1.За възобновяване предвидените средства по разчет са 280 124 лв., към края на 

годината са изразходвани 280 082 лв. или 99,9 % от които:  

 Почвоподготовката е изпълнена на 100 % - 47 дка на обща стойност 6 918 лв. /по 

разчет 47 дка на стойност 9 618 лв./. Разликата в стойността от 2 700 лв. се 

дължи на това, че механизирано са почистени само 7 дка. 

 Залесяването е изпълнено на 100 % - 47 дка от тях 43 дка топола на обща 

стойност 5 905 лв. и 4 дка черен бор на стойност 355 лв. /по разчет 47 дка на 

стойност 6 260 лв./ 

 Попълването на култури е изпълнено на 100 % -  3 дка на обща стойност 437 

лв./по разчет 3 дка на стойност 437 лв./.  

 Отглеждането на култури е изпълнено на 77 % -  248 дка на обща стойност  4 

404 лв. /по разчет 322 дка на стойност 5 829 лв./ 
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 От предвидените по разчет 6 000 лв. разходи за семесъбиране към края на 

годината са изразходвани 6 395 лв. или 107 %. 

 От предвидените по разчет 251 980 лв. разходи за разсадници към края на 

годината са изразходвани 255 667 лв. или 101 %. Произведени са 527 485 бр. 

фиданки.  

2.За стопанисване предвидените средства по разчет са 42 562 лв., като към края 

на годината са изразходвани 15 899 лв. или 37 % от които: 

 Отгледни сечи без материален добив – не е изпълнено тъй като процедурата е по 

програма ОПОС и се проведе през януари 2023г. /по разчет 215 дка на стойност 

2 747 лв./ 

 Маркирането е изпълнено на 109 % - маркирани са 41 292 м3 на стойност 15 899 

лв. / по разчет 37 919 м3 за 39 815 лв./  

 Подпомагане на естественото възобновяване е изпълнено на 100 % - 1319 дка 

/по разчет 1314 дка/. 

3.През годината изразходваните средства за противопожарни мероприятия са 36 

065 лв. /по разчет 44 310 лв./ или 81 %, от които: 

 21 843 лв. са изразходваните средства за поддръжката на 72 810 м. 

минерализовани ивици /по разчет 72 810 м. за 23 299 лв./- 100% 

 11 823 лв. са изразходваните средства за поддръжката на 39 410 м. лесокултурни 

прегради /по разчет 39 410 м. за 12 611 лв./- 100% 

 Други разходи – 2 399 лв.  

4.За опазване на горски територии предвидените средства по разчет са 4 000 лв., 

като за годината не са изразходвани средства. 

5.Одитиране в процеса на горска сертификация – 5 180 лв. /по разчет 6 000 лв./ 

           6.За ловностопански мероприятия са изразходвани 2 204 лв. по разчет 5 000 лв. 

от които: 

 2 036 лв. - зарибителен материал. 

 168 лв. –закупуване на комплекти за АЧС. 

 

 3.3.ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 
През изминалата 2022 година, на територията на ТП ДГС Мъглиж, дейността по 

органзацята, контрола, координацията и отчетната дейност по охраната на горите е 

видно подобрена спрямо предходните години.  

Защита на горските територии от пожари. 

На територията на „ТП ДГС Мъглиж” през 2022г. с а  възникнали 4 броя 

н и з о в и  пожари без нанесени щети. Ежемесечно се издаваше заповед за ежедневни 

дежурства през пожароопасния сезон на служители на ТП ДГС Мъглиж. Образувана е 

група от работници и служители за гасене на горски пожари. 

Противопожарните мероприятия, предвидени за 2022 година са изпълнени на 

100%. Ежемесечно се издаваше заповед за ежедневни дежурства през пожароопасния 

сезон на служители на  ТП ДГС Мъглиж. Образувана е група от работници и 

служители за гасене на горски пожари.   

Дейности по контрола и опазване на горскити територии от нарушения 

Опазването и контрола на горските територии са организирани съгласно 

указанията. 

В ТП ДГС със заповед на Директора са определени 4 ГСУ включващи 17 ОУ . 

Към всеки от ОУ със заповед е назначен горски надзирател; 4-ма Началник ГСУ и 3-ма 

Технолози на ГСУ, които планират ежемесечно дейността на горските надзиратели, 

като това се отразява в дневниците им. Степента на риска от нерегламентирани 
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дейности за охранителните участъци  на територията на ТП ДГС Мъглиж е висока. 

Ежемесечно се издава заповед за патрулни дежурства в празничните и почивните дни, 

така също има създадени екипи които да извършват проверка за реагиране при 

ситуация при сигнал на телефон 112 и дежурните телефони на ТП ДГС Мъглиж от 

17,00 часа до 19,30 часа, като за всяко проведено дежурство се докладва със рапорт от 

отговорния служител на групата. 

Наказани служители – 1 

1.Със забележка – 1 служител 

През 2022г. на територията на стопанството са извършени 698 проверки в 

обектите за добив на дървесина, 1970 бр. проверени превозни средства и 559 бр. ловци. 

Съставени са 71 акта по ЗГ.  

Съставени са 58 бр. констативни протокола – предимно за сеч на дървесина, 

без контролна горска марка и позволително за сеч от неизвестен извършител. 

Констативните протоколи се изпращат до Районна прокуратура и МВР за издирване на 

извършителя и търсене на наказателна отговорност. 

Отсечената дървесина по разкрити нарушения е в размер на 65 пр.м3 и по 

неразкрити -220 пл.м3. 

Задържани материали и вещи по съставени актове и констативни протоколи, 

намиращи се в склада на съхранение са: 

1. Задържани са 65 пр. куб.м.дърва за огрев 

2. 5 бр. моторни триони 

3. 8 бр.каруци 

4. 4 бр. коне 

5. 9 бр. велосипеди 

6. 2 бр. амуниции 

7. 5 бр. бензинно моторни триона 

8. 1 бр. ръчен трион 

Броят и размерът на нарушенията в горския фонд, сравнен със същият период на 

2021 година бележи тенденция на запазване. Най-сериозните нарушения са свързани с 

незаконно добитата дървесина. Основно нарушенията се извършват в тъмната част на 

денонощието, което прави откриването и залавянето на наруштелите трудно. В такива 

случаи горските надзиратели съставят  констативни протоколи.  

През годината се извършват множество масирани проверки, проведени съвместно 

с полицаи от ПУ Мъглиж , ПУ Гурково към РПУ на МВР Казанлък, СПС на МВР 

Стара Загора и РДГ Стара Загора. 

Превантивната дейност на служителите е добра. За територията на ТП ДГС 

Мъглиж има няколко района с концентрация на нарушения, това са: с.Зимница, 

с.Шаново, с.Елхово, с.Ягода, с.Юлиево, с.Тулово, с.Ветрен, с.Дъбово и гр.Мъглиж. 

Основни мерки за ограничаване на нарушенията са засилен контрол, извънредни 

проверки, непрекъснато дежурство и обиколки в тези райони и помощ и съдействие от 

органите на полицията. При извършените проверки в тези райони, няма допуснати 

инциденти. Много често кметствата и местното население в тези села, сигнализират за 

нарушения, на които се реагира от страна на Държавно горско стопанство. 

През 2022г. РУ Полиция Казанлък е изработила работна карта – Мерки за 

опазване на горите и противодействие на нарушенията и престъпленията в горските 

територии на община Мъглиж. Същата е подписана и от страна на ТП ДГС Мъглиж  и 

Община Мъглиж. Съвместно със служителите от РУ Полиция и инспектори на РДГ 

Стара Загора са извършени 24 проверки, както на терен, така и за съхранение на 

дървесина в домовете на граждани. За констатирани пропуски са съставени 

констативни протоколи и АУАН. 
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Основно сигналите са от телефон 112 до Директора и Зам.-Директорите от 

които се изпращат дежурните групи. За извършената проверка се уведомява Директора 

устно и се представя подробен рапорт.                           

През 2022 година са извършени съвместни дежурства със служители на ПУ 

Мъглиж , ПУ Гурково към РПУ на МВР Казанлък,  и СПС на МВР Стара Загора и РДГ 

Стара Загора. По-голяма част от проверките са ефективни. При молба от наша страна за 

съдействие полицейските служители винаги се отзовават. Повечето от нарушителите са 

от ромски произход и проявяват агресивност. 

         Ръководството на ТП ДГС Мъглиж добре работи с местната общественост и 

откликва своевременно на всеки подаден сигнал за нарушения. 

         3.4. ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.  

Територията на ТП ДГС „Мъглиж“  по отношение  на ползвателите се разделя 

на шест дивечовъдни участъка  предоставени са им  ловностопанските  райони за 

стопанисване. 

  Държавните дивечовъдни участъци са шест: ДУ“Пърково”; ДУ „ Българка”; 

ДУ Върбаница”; ДУ „Борущица”;ДУ „Петровското”„ ДУ Бетера”. 

  Предоставените ловностопански райони се стопанисват от 12 ловни дружини 

обединени в 3 ловни сдружения. 

  Всички ловни сдружения имат специалисти по ловно стопанство. Имат 

назначени и ловни надзиратели, като при тях специалиста по ловно стопанство 

съвместява функциите на ловен надзирател. 

  Държавните дивечовъдни участъци имат по двама специалисти по ловно 

стопанство. 

  Взаимоотношенията с всички са много добри. Исканите информации се  

представят в срок. Извършват таксацията на дивеча, изготвят проекто-плановете за 

ползване на дивеча, създават и поддържат специализирана фуражна база за дивеча, 

изграждат ловностопански съоръжения, регулират числеността на хищниците чрез 

индивидуален  и групов лов. 

 

 Характерни представители на фауната, които са обект на лов: 

 едър дивеч – благороден елен, сърна и дива свиня 

 дребен дивеч – заек, фазан, яребица, пъдпъдък, гургулица, гривяк, голяма 

белочела гъска, полудива патица, зеленоглава патица, лятно бърне, горски бекас и 

обикновена бекасина. 

  хищници – вълк,чакал, лисица, бялка, язовец, черен пор 

 В отдадените на концесия ДДУ са събрани вноски в размер на 55 479,06 лв. и 

наем за ловен дом 2148 лв. 

 Приходите от такси по ПМС 283/2000г. за ловностопанска дейност към 

31.12.2022г. са в размер на 23 532,50 лв., от които 22 602 лв. са преведени по сметките 

на РДГ Стара Загора. 

         4. ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВИТИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. 

      В съвременните условия на пазарна икономика при растяща несигурност и висока 

степен на риска нараства необходимостта от динамична оценка и анализ на финансите 

на стопанството. Просперитетът на стопанството зависи преди всичко от 

ефективността на неговата стопанска дейност като финансов резултат и финансово 

състояние. 

    За подобряване на финансово-икономическото състояние на стопанството и 

постигане на по-добри бъдещи положителни резултати е нужно да се работи в следните 

насоки: 

 преразглеждане на сроковете и условията на финансовите взаимоотношения с 

контрагентите; 
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 оптимизация на структурата на разходите; 

 оптимизиране на инвестиционната политика в съответствие с реалните 

финансови възможности на стопанството; 

 търсене на нови пазари за реализация на дървесината; 

 ефективно управление на оборотния капитал на стопанството; 

 изпълнение на утвърдения КЛФ за годината; 

 изпълнение на предвидените ловностопански мероприятия; 

 изпълнение на лесокултурните и противопажарни мероприятия; 

     Извършването в срок на предвиденият дърводобив и гъвкавата политика на 

ръководството по последващата реализация на добитите сортименти ще допренесе за 

изпълнение на приходите и е гаранция за благоприятно финансово състояние на  ТП 

ДГС Мъглиж.  

      Не се предвиждат промени в предмета на основната дейност на ТП ДГС Мъглиж в 

краткосрочен  план. 

      Надяваме се, че  ще продължим напред и отново ще се докажем като добри стопани 

на българската гора. 

 

 

Изготвил:  

Пом.лесничей ТП ДГС Мъглиж:........п............... 
Регламент /ЕС/ 2016/679  

/Станимира Петрова/                            

 


