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РЕЗЮМЕ ДОКЛАД 

за резултатите от прилаганата мониторингова система за 

индикаторите по принцип 8 на територията управлявана от ТП ДГС 

Мъглиж за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г. 

/индикатор 8.2.1/ 
 

1.1. Финансов план на стопанството; 

Финансовото състояние на стопанството е сравнително стабилно. За 2022г. ТП 

ДГС Мъглиж няма задължения с изтекъл падеж. Има просрочени вземания от клиенти. 

1.2. Социални споразумения; 

За служителите и работниците на ТП ДГС Мъглиж, работещи по трудови 

правоотношения е в сила БКТД на работещите в отрасъл „Горско стопанство-

стопанисване” подписан на 01.02.2023г. със срок на действие 2023-2024г. 

1.3. План / програма за обучение и квалификация на персонала; 

През изтеклата година са проведени обучения на служителите на стопанството, 

по всички точки от одобрената годишна програма за обучение. 

1.4.Здравословни и безопасни условия на труд вкл. на работниците на 

подизпълнителите; 
В договорите с фирмите, извършващи горскостопански дейности на територията 

на ТП ДГС Мъглиж са включени клаузи за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд на работниците, както и за наличие на работно облекло и оборудване и 

се следи за тяхното стриктно спазване. 

През годината на новопостъпилите служители в стопанството е проведен 

начален инструктаж и инструктаж на работното място. 

За територията на стопанството няма регистрирани трудови злополуки за 2022г. 

През 2022г. ИТ-Стара Загора не е извършила проверки по спазване на ЗЗБУТ в 

стопанството. 

1.5. Ангажиране на заинтересованите страни; 

През годината са проведени консултации и се е водила кореспонденция по 

отношение на горскостопанските дейности, които извършва стопанството със всички 

заинтересовани страни, вкл. МЗХГ, ИАГ-София, ЮИДП – Сливен, РДГ Стара Загора, 

ЛЗС Пловдив, РИОСВ Стара Загора, ОДМВР, РУ на МВР, РСПБЗН, Ловни сдружения, 

концесионери, общини, кметства и др. 

1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите; 

Ежемесечно се издава заповед за патрулни дежурства в празничните и почивните 

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

ситоация при сигнал на телефон 112 и дежурнете 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. 

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.  

За 2022г. има съставени 71 броя АУАН и 58 броя КП. В ТП ДГС Мъглиж се води 

регистър на съставените АУАН и КП и съответната преписка по тях с РДГ Стара 

Загора. 

1.7. Изпълнение на горскостопанския план; 

 

           МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО              
      „ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП     
              ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – МЪГЛИЖ 



Общото средногодишно ползване на дървесина от държавните горски територии 

на ТП ДГС Мъглиж по ГСП 2020г. възлиза на 34459 м3 стояща дървесина. Одобреното 

годишно ползване за 2022г. на стопанството в държавните горски територии е 43822м3 

стояща маса, а действителното изпълнение е 34639 м3 лежаща маса. 

1.8. Промени в границите, собствеността, функционалността и 

предназначението на територии в рамките на стопанството; 

По ЛУП 2010 г. общата площ на стопанството е 25839,4 ха, а сега установената площ 

по ГСП 2020г. е 25988,5 ха или 149,1 ха в повече – увеличение 0,6 % от общата площ. 

Причините за промените са следните:  

1.Увеличение на площта – 296,1 ха новоустроени гори 

Всичко увеличение на площта – 296,1 ха 

2.Намаление на площта  

- 2,9 ха – непосочени в информацията за новата инвентаризация гори по чл.83 от ЗГ, 

присъстващи в предишния проект 

-144,1 ха – отпадат като недървопроизводителни площи в земеделски територии 

Всичко намаление на площта – 147,0 ха 

1.9. Здравословно състояние на гората; 

През 2022г. от извършните лесопатологични обследвания и постъпилите и 

регистрирани 47 бр. сигнални листове за нападения и щети от биотични и абиотични 

фактори и оценка на здравословното състояние на горите на ТП „ДГС Мъглиж” са 

установени: 

От биотични фактори – 46 бр.: 

1.Насекомни вредители по иглолистните видове – 38 бр. от които:  

- върхов корояд - 7 бр. 

- борова процесионка – 31 бр.; 

2.Болести по иглолистните видове – 7 бр. от които: 

- съхнене на бора – 4 бр. 

- съхнене на черния бор – 1 бр. 

- съхнене на белия бор – 2 бр. 

3.Болести по широколистни гори – 1 бр. 

             - съхнене на елша – 1 бр. 

От абиотични фактори – 1 бр. 

 Здравословното състояние на горите на ТП „ДГС Мъглиж” е добро за 

широколистните насаждения. Във връзка с нападенията от корояди, стопанството е 

изготвило 5 бр. план-извлечения, които с а  одобрени от РДГ Стара Загора и 

преминали съгласувателен режим с РИОСВ Стара Загора. След извеждане на 

принудителните и санитарни сечи здравословното състояние на засегнатите 

иглолистни насаждения се подобрява. 

1.10. Ползване/добиви и горскостопански дейности; 

           През 2022г. са издадени 7 бр. разрешителни за добиване на недървесни горски 

продукти на територията на стопанството, които включват: левурда стрък– 200 кг., 

коприва лист – 200 кг., глог лист – 500 кг., липа цвят – 100 кг., лайка стрък – 100кг., 

черен бъз цвят – 100 кг., лопен стрък – 100 кг., хвощ стрък – 100кг., равнец стрък –100 

кг. и гъби. 

 През 2022г. има направени 11,420км. нови горски пътища и е извършен 

ремонт на съществуващи горски пътища – 15,320км. Като за опазване на същите 

фирмите, извършващи горскостопански дейности, са информирани и са им издавани 

разрешителни за достъп за превозните средства. За годината са издадени 448 бр. 

разрешителни за достъп до ГТ. 

 

 



Извършените лесокултурни дейности през 2022 г. са както следва : 

 Почвоподготовка - 43 дка пълна механизирана почвоподготовка  и 4 дка ръчна 

почвоподготовка 

 Залесяване на култури на площ от 47дка, от които: 43 дка пролетно залесяване 

с топола и 4 дка есенно залесяване с черен бор. 

 Попълване на култури 3 дка 

 Отглеждане на култури на площ от 248 дка чрез ръчно окопаване на фиданките 

и дискуване на междуредията кръстосано. 

Подпомагане на естественото възобновяване – 1319 дка. 

Маркирани са  41 292 куб.м стояща маса.  

Поддръжка на съществуващи минерализовани ивици – 72810 м.  

Поддръжка на съществуващи лесокултурни прегради – 39410 м.  

 

През 2022 г. са изведени санитарни и принудителни сечи на площ от 950 дка. 

  

  В разсадник Ветрен за 2022г. са произведени 527 485 бр. фиданки. 

 

Отдадените на концесия държавни 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. 

През изминалата година не са използвани торове и пестициди във включените в 

обхвата на сертификата държавни горски територии. 

1.11. Гори с висока консервационна стойност;  

От доклада за извършен мониторинг през 2022г. на застрашени и изчезващи 

растителни и животински видове, с природозащитно значение на територията на ТП 

ДГС Мъглиж се установи, че няма негативно влияние от проведените горскостопански 

дейности. 

 При извършените наблюдения и мониторинг върху наличието и 

разпространението на неместни дървесни и храстови видове с изразен инвазивен 

потенциал не се установява неконтролирано разпространение или нива на 

разпространение, над които би имало негативно въздействие на средата, в която се 

срещат.  

1.12. Представителни образци от естествени горски екосистеми; 

В насажденията, обособени като представителни образци от естествени горски 

екосистеми от ДГТ на стопанството през годината не са водени мероприятия и няма 

промяна в състоянието им. 

1.13. Въздействие на дейностите по управление върху околната среда;  

През 2022г. горскостопанските дейности не са оказали отрицателно въздействие 

върху дървесните и недървесните горски продукти, екосистемните услуги и 

екологичните стойности. 

1.14. Въздействие на дейностите по управление върху социалната среда;  

За провежданите горскостопански дейности през 2022г. са уведомени всички 

заинтересовани страни. 

При извършване на горскостопанските дейности се спазват изискванията за 

опазване на водните ресурси и поминъка, както и опазване на екосистемите и 

биоразнообразието.Няма постъпили жалби и оплаквания във връзка сдейността на 

стопанството.  

Задоволяват се нуждите на местното население с дърва за огрев. Удовлетворини 

са всички постъпили заявления за ползвания в държавните горски територии на 

стопанството. 



 През 2022г. горскостопанските дейности извършвани от ТП ДГС Мъглиж не са 

оказали неблагоприятно социално въздействие. 

 

 

1.15. Промени в околната среда; 

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. 

 

Изготвил:  

Пом.лесничей ТП ДГС Мъглиж:........п............... 

Регламент /ЕС/ 2016/679  

/Станимира Петрова/                            
 


