
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРНОБАТ 
________________________________________________________________ 

Адрес: гр.Карнобат, ПК 8400, ул.”Москва” № 1, тел: 0559 /2 21 73, e-mail: dgskarnobat@uidp-sliven.com 
 

 
Заличен, съгл. чл.2 от ЗЗЛД

 
Утвърдил: ………………… 
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ДОКЛАД 
 

за мониторинг на сертифицирани горски територии и горите с високи 
консервационни стойности на територията на ТП „ДГС Карнобат”, 

извършен през 2022 г. 
 
 

Съгласно ГСП от 2013 и 2014 година общата площ на горите в териториалния 
обхват на ТП „Карнобат” е 50982.1 ха, като в т.ч. 2963.2 ха върху земеделска територия 
и 38.2 ха върху водна територия. 

Във връзка с промяна на собствеността на горски територии със съдебно 
решение № 1/03.01.2014 г. на РС Карнобат е издадена заповед № 1110/20.10.2016 г. на 
Изпълнителния директор на ИАГ за изменение на горскостопанския план на ТП „ДГС 
Карнобат”, при което се получава следното разпределение на горските територии: 
    

Вид собственост 
Горска площ 

Обща площ, ха %                                                   в т.ч. ГТ в т.ч. ЗТ  в т.ч. ВТ 
Държавна 19778.6 38.8% 19611.4 134.0 33.2 
Общинска 28501.4 55.9% 26095.0 2401.4 5.0 
Временна общинска 149.9 0.3% 3.0 146.9 - 
Частна на физически лица 1995.1 3.9% 1782.4 212.7 - 
Частна на юридически и др. лица 557.1 1.1% 488.9 68.2 - 
Общо: 50982.1 100.0% 47980.7 2963.2 38.2 

 
 

I. Финансов план: 
Финансовия план за 2022 г. е изпълнен. Финансовото състояние на стопанството 

е стабилно. За годината няма задължения с изтекъл падеж. Просрочените взимания от 
клиенти се събират през 2023 г. 

Общо за изкуствено възобновяване и отглеждане на млади гори през 2022 г. са 
изразходени 7 561 лв. 

Начислени тарифни такси за фонд „Инвестиции в горите” през годината са  – 
135 071 лв. 
 

II. Социални споразумения: 
В ТП „ДГС Карнобат” към края на месец декември 2022 г. е осигурена 

възможност за работа  на  трудови договори на 45 служители, в т.ч. 9 работници на 
временни трудови договори, занимаващи се с дърводобив и ЛКМ, със средна работна 
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заплата 832 лв. при средна за стопанството 1 784 лв., а към края на годината 
работещите на постоянни трудови договори в стопанството са 45 на брои.  

За собствени нужди на местното население от държавни горски територии са 
предоставени около 11 178 пр.м3 дърва за огрев. 

 
Вътрешна социална политика 
Работещите в стопанството служители са сдружени в СС на КТ „Подкрепа” и 

КНСБ и имат подписан БКТД с директора на стопанството, клаузите на който се 
съблюдават. Няма постъпили жалби по отношение прилагането на БКТД. На 
трудоустроените с право на работа служители е осигурен допълнителен отпуск. 

Във връзка със сертификацията на стопанството отговорните служители се 
обучават за разпознаване, стопанисване на отделните видове ВКС и методи за опазване 
на биологичното разнообразие. 

Всички служители на стопанството са снабдени с униформени облекла- 
официални и теренни, както и с лични предпазни средства при работа в гората; 
проведени са начални и периодични инструктажи; сключен е договор и е направена 
оценка на риска при работа в стопанството. Във връзка с въведената извънредна 
противоепидемична обстановка в страната и предприетите предпазни мерки, 
профилактични прегледи на служителите в стопанството не са провеждани. 

 
III. Програма за обучение и квалификация на персонала 

 
През 2022 г. е извършено обучение на персонала на ТП „ДГС Карнобат” за 

изискванията на FSC стандарта, съгласно одобрена програма за обучение.  
Следи се за нивото на компетенция на служителите в стопанството и при 

необходимост могат да бъдат проведени допълнителни обучения. 
 
IV. Здравословни и безопасни условия на труд 

 
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.  

В ТП „ДГС Карнобат” са осигурени необходимите здравословни и безопасни 
условия на труд на всички работници и служители имащи трудово правоотношение със 
стопанството. Работниците и служителите са оборудвани и използват специално 
работно облекло и лични предпазни средства. 

При извършените проверки от служители на стопанството не са констатирани 
извършвани дейности без необходимите лични предпазни средства и работно облекло. 
За същите проверки са съставено чек-листи по образец, прикрепени към досиетата на 
насажденията. 

Спазват се техниките и изискванията за безопасност на труда. След проверка на 
терен и констатирани необезопасени закачени дървета бе извършено допълнително 
обучение за техниките и изискванията за безопасност на труда. 

През 2022 г. няма регистрирани трудови злополуки на територията на 
стопанството. 
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V. 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. Стремежът е към по-пълното им задоволяване с горски 
дървесни и недървесни продукти без това да се отразява негативно на структурата, 
функциите или естетическите стойности на насажденията и горските култури, както и 
на водните течения и ресурси. 

През изминалата година са проведени консултации и се е водила 
кореспонденция по отношение на горскостопанските дейности, които извършва 
стопанството със всички заинтересовани страни, вкл. РДГ Бургас, ЛЗС Варна, РИОСВ 
Бургас, РУ на МВР, РСПБЗН, ловни сдружения, концесионери, общини, кметства и др.   

Заинтересованите страни са уведомени за планираните от ТП „ДГС Карнобат” 
лесовъдски дейности през 2022 година, както и за начините по които може да бъде 
извършена промяна в дейностите, в случай на засегнато право на ползване или 
собственост. 
 

VI. 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 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. 

През 2022 г. има съставени 2 бр. АУАН за незаконна сеч в държавни горски 
територии от служители на ДГС Карнобат. 
 

VII. Горскостопански план 
 

Ползването по ГСП е 37 811 куб.м. лежаща маса от 1030.2 ха. 
През 2022 г. е извършено  ползване на 32 482 м³ л.м. дървесина, което 

представлява 86 % от изпълнението на средногодишното ползване по ГСП, върху 
площно сечище от 928 ха. Площното сечище при широколистни гори е 593 ха, а само за 
широколистни високостъблени е 335 ха при предвидено по ГСП - 357.0 ха. 

 
VIII. 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. Със заповед на МЗм № РД49-343/07.09.2022 г. се променя 
предназначението от земеделска в горска територия на поземлен имот - частна 
държавна собственост с идентификатор 56959.160.65 с площ 19351 кв.м. в землището 
на с. Подвис, община Сунгурларе. Поземления имот с променено предназначение 
остава частна държавна собственост и попада в района на дейност на ТП ДГС 
Карнобат.  
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IX. Здравословно състояние на гората 
 

През 2022 г. са постъпили 15 бр. сигнални листа за открити вредители и 
заболявания на площ от 67.5 ха, от които 0.2 ха са за нападение от корояди. Провеждат 
се санитарни сечи за усвояване на короядните петна. 

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

Към текущият момент за 2023 г. няма постъпили сигнални листи. 
 

X. Ползване / добиви и горскостопански дейности 
 

• Възобновителни сечи 
По горскостопански план е предвидено ползване от 19 505 м³ лежаща дървесина 

от възобновителни сечи, а ползването за 2022 г. се равнява на 13 428  м³ лежаща маса.  
• Отгледни и санитарни сечи 

По горскостопански план е предвидено ползване от 18 193 м³ лежаща дървесина, 
ползването през 2022 г се равнява на 18 388 в т.ч. само от санитарни сечи 2 424 м³. 

През годината са добити 2 343 м³ от санитарни сечи в иглолистни култури. 
• Технически сечи 

През годината са изведени технически сечи върху площ от 10.1 ха, за 
разширяване и/или поддържане на сервитутната зона в ел. просеки. 
 
 За годината има предвидено маркиране на 41 625 м3 ст. маса от насаждения от 
ЛФ 2023 г. Към края на 2022 г. е отчетено маркиране на 30 960 м3 ст. маса за ЛФ 2022 
г.   
 Изпълнението на дейностите е извършено при спазване на действащата 
нормативна уредба. 
 През 2022 г. е извършено 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 2022 г. за държавни горски територии са получени 5 бр. заявления и издадени 

4 бр. позволителни, 3 бр. от които по 1 000 кг. кори от мъждрян и 1 бр. корени от 
коприва. 

 
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 (когато има информация за наличието на такива). 

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.  
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За 2022 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 115,2 ха. 
 

XI. 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. 
 
ВКС 1 – Горски територии, в които са съсредоточени глобално, регионално или 
национално значими стойности за биоразнообразието 

 
ВКС 1.1 – Защитени територии 
Представени са 6 бр. защитени територии – две защитени местности  и четири 

природни забележителности. 
На територията на ЗМ „Находище на урумово лале в м. „Лаликото”, ПЗ 

„Находище на черни боровинки”, ПЗ „Пробития камък”, ПЗ „Корията” и ПЗ 
„Чифликова нива” не са предвидени мероприятия, освен охрана и опазване предмета на 
защитата. Те са оставени на естествените сукцесионни процеси. На територията на 
природните забележителности няма сигнали за незаконна дейност или други 
нарушаващи естествения вид и целостта на ВКС. 

На територията на ЗМ „Орлиците” е предвидено провеждане само на отгледни и 
санитарни сечи. 

Територията на ТП „ДГС Карнобат” попада в 10 зони от Натура 2000 – 2 зони са 
по Директивата за защита на птиците (ЗЗ „Комплекс Стралджа”, ЗЗ „Котленска 
планина”) и 8 зони по Директивата за защита на местообитанията (ЗЗ „Котленска 
планина”, ЗЗ „Река Горна Луда Камчия”, ЗЗ „Долна Луда Камчия”, ЗЗ „Луда Камчия”, 
ЗЗ „Ришки проход”, ЗЗ „Река Мочурица”, ЗЗ „Стралджа”, ЗЗ „Екокоридор Камчия - 
Емине”). 

Предвидените в ГСП мероприятия са съгласувани с МОСВ за съвместимост на 
плановете и програмите с режимите за управление на ЗЗ. 

Всички промени свързани с дейности в защитените зони се съгласуват 
допълнително с РИОСВ. 
 

ВКС 1.2 – Застрашени, изчезващи и ендемични видове 
Растителни видове, включени в Приложение 1 към Националното ръководство, с 

потенциално разпространение на територията на ТП „ДГС Карнобат” 
 Източен лопох (Trachystemon orientalis L.) 
 Пролетно ботурче (Cyclamen coum Mill.) 
 Триръбеста хептатера (Heptatera triquetra Vent.) 

Други растителни видове с важен природозащитен статус, разпространени на 
територията на ТП „ДГС Карнобат”: 

 Елвезиево кокиче (Galanthus elwesii Hook./Galanthus nivalis auct. bulg.) 
 Грудков здравец (Geranium tuberosum L.) 

 
При извършения мониторинг за 2022 г. не са констатирани защитени растителни 

видове в насажденията, маркирани за сеч или действащи сечища. 
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Животински видове, включени в Приложение 1 към Националното ръководство, 
установени на територията на ТП „ДГС Карнобат” 

 Видра (Lutra lutra) 
 Шипобедрена костенурка (Testudo graeca). 
 Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). 
 Черен щъркел (Ciconia nigra L.) 
 Гълъб хралупар (Columba oenas L.) 
 Горски бекас (Scolopax rusticola L.) 
 Сив кълвач (Picus canus). 
 Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius). 
 Черен кълвач (Dryocopus martius). 
 Южен белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi) 
 Скален орел (Aquila chrysaetos) 
 Малък креслив орел (Aquila pomarina) 
 Орел змияр (Circaetus gallicus) 
 Малък орел (Hieraetus pennatus) 
 Черна каня (Milvus migrans) 
 Осояд (Pernis apivorus). 
 Късопръст ястреб (Accipiter brevipes) 
 Голям ястреб (Accipiter gentilis). 
 Малък ястреб (Accipiter nisus). 
 Сокол орко (Falco subbuteo). 
 Бухал (Вubo bubo L.). 
 Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata). 

 
Други животински видове с важен природозащитен статус, разпространени на 

територията на ТП „ДГС Карнобат”: 
 

 Смок мишкар (Еlaphe longissima longissima Laurenti) 
 Горска улулица (Strix aluco) 
 Благороден елен (Cervus elaphus) 

 
При извършения мониторинг за 2022 г. не са констатирани защитени 

животински видове в насажденията, маркирани за сеч или действащи сечища 

 

ВКС 1.3 Критични концентрации на видове 
Списък на индикаторните видове за тази ВКС с техните минимални 

концентрации в България са посочени в Приложение 2 към ръководството, като там са 
посочени и праговите им стойности поотделно за всеки вид. Когато в една гора има 
значимо постоянно или временно съсредоточаване на видове или е убежище от 
критична важност, съгласно изискванията на Приложение 2 към ръководството, тогава 
гората е ГВКС.  
 

Списък на критичните концентрации на видове на територията на ТП „ДГС 
Карнобат” 
 

I. Сватбовища на елени – Всички територии, служещи за сватбовища, зона – целия 
подотдел, в който е сватбовището.  
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От извършения мониторинг на животинските видове се констатира наличие в 

маркираните насаждения и действащите сечища само на Благороден елен (Cervus 
elaphus). Наблюдават се множество екземпляри около сватбовищата и единични в 
насажденията. Популацията е в добро състояние. 

 

ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт. 
ВКС 2 представляват значими горски територии, формиращи ландшафт от 

регионално и национално значение, в които всички естествено срещащи се видове 
съществуват при естествени условия на разпространение и обилие.  

В Приложение 3 към Националното ръководство е посочена площ от 19 205.7 ха 
в  отдели: 1-100, 108-119, 124-321, 402-407. 
 

През годината e съблюдавано изискването дейностите в горите на територията 
на стопанството да не водят по никакъв начин до намаляване лесистостта в района, 
фрагментиране на територията и нарушаване целостта на ландшафта. 

Прилагат се дългосрочни лесовъдски системи в съответствие с особеностите на 
конкретното насаждение. Например  възобновителните сечи с единични изключения 
сме ориентирали към сечи с удължен възобновителен период.  Над 5% гори от основно 
представените горскодървесни видове на територията на горскостопански единици или 
части от тях, включени във ВКС 2 са  отделени за превръщане в гори във фаза на 
старост (Old-growth forests). При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържа 
определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични 
и групи стари дървета.  

Особено внимание се обръща  на естественото възобновяване. 
През 2022 година има извеждани санитарни сечи в насаждения, нападнати от 

корояди. Насажденията, нападнати от корояди и др. със съхнеща иглолистна дървесина, 
в които са отворени площи след сечта и няма естествено възобновяване се наблюдават 
и при необходимост ще бъде предвидено залесяване с местни видове. 
 
ВКС 3 – Горски територии, представляващи редки, застрашени или изчезващи 
екосистеми или съдържащи се в такива 

Всички сечи са отразени в годишните планове на стопанството. Те са част и от 
публичната информация, предложена на таблото и качена в сайта на стопанството и 
актуализираща се през всяка отчетна година и/или при важни събития, касаещи 
дейността на стопанството. 

 
В местообитание G1.1112 /Eastern European poplar-willow forests/ не са 

провеждани мероприятия през предходната година. Характера на местообитанието не е 
променен, не са констатирани заплахи за състоянието му. 

В местообитание G1.1216 /Dacio-Moesian ash-alder woods/ не са провеждани 
мероприятия през предходната година. Характера на местообитанието не е променен, 
не са констатирани заплахи за състоянието му. 

В местообитание G1.661 /Middle European dry-slope limestone beech forests/ 
през предходната година не са проведени мероприятия в такива насаждения. 
Състоянието им не е променяно, не са констатирани заплахи. 
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В местообитание G1.69  /Thermophilous Moesian beech forests/ през 
предходната година не са проведени отгледни сечи и възобновителни сечи с дълъг 
възобновителен период. Състоянието им не е променяно, не са констатирани заплахи  

В местообитание G1.6E11 /Eastern Balkan Range oriental beech forests/ през 
2022 г. са водени отгледни и възобновителни сечи. Спазени са изискванията за 
стопанисване на екосистемата – от възобновителните сечи се използва групово-
постепенна сеч, отгледните сечи се извеждат навреме, при извеждане на сечите се 
запазва биотопна дървесина в насажденията. 

В местообитание G1.737 /Eastern sub-Mediterranean white oak woods/ през 
предходната година не са провеждани мероприятия. Състоянието му е добро, не са 
констатирани заплахи. 

В местообитание G1.76А4 /Stranja [Quercus polycarpa] forests/ за предходната 
година са изведени отгледни и възобновителни сечи. Използвана е постепенно-
котловинна сеч, която е с дълъг възобновителен период. Спазени са изискванията за 
стопанисване на екосистемата. Състоянието на местообитанието е добро, не са 
констатирани заплахи. 

В местообитание G1.A4  /Ravine and slope woodland/ през предходната година  
са провеждани мероприятия. Изведена е отгледна сеч, прореждане. Спазени са 
изискванията за стопанисване на екосистемата. Състоянието му е добро, не са 
констатирани заплахи. 

Гори във фаза на старост – Определени са насаждение с обща площ 5 % от 
сертифицираната територия на стопанството. В тези гори и референтните зони не са 
предвидени и не са провеждани никакви лесовъдски мероприятия. 

Представителни образци от естествени екосистеми - Във връзка с индикатор 
5.5 от принцип 6 през годината са идентифицирани и включени в списък за опазване 
представителни извадки на съществуващите естествени екосистеми, които обхващат 
горите във фаза на старост и допълнително 5 % от територията на ДГС. В тях не са 
предвидени и провеждани горскостопански мероприятия. 

 
ВКС 4 - Горски територии, които изпълняват важни природни функции в 
критични ситуации 

ВКС 4.1 – Гори единствени източници на питейна вода – Посочените в доклада 
за ГВКС насаждения представляват всички насаждения във вододайната зона на язовир 
Камчия. През 2019 г. е издадена заповед РД-756/07.10.2019 г., с която са обособени 
санитарно-охранителни зони към язовира. Общата площ на включените горски 
територии е 2173.3 ха. 

В площите, посочени за ВКС 4.1 се изпълняват горскостопанските мероприятия, 
предвидени по ГСП, като се следи пълнотата на насажденията да е в границите от 0.5 
до 0.8. През изминалата година  са провеждани лесовъдски мероприятия в 23 бр. 
насаждения. Изведени са отгледни и възобновителни сечи. Спазени са изискванията за 
стопанисване на екосистемата. Състоянието му е добро и не са констатирани заплахи. 

 
ВКС 4.2 – Гори с решаващо значение за регулиране на водния отток 
Към площта на ВКС 4.2 в рамките на стопанството попадат следните категории: 
 ВКС 4.2.4 /Крайречни естествени гори в заливаемата тераса на речното 

течение/ - В тях през предходната година са провеждани мероприятия в 
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12 бр. насаждения. Изведени са отгледни и възобновителни сечи, като са 
спазени изискванията за стопанисване на екосистемата. Няма 
констатирани заплахи за състоянието на насажденията и екосистемата. 

 ВКС 4.2.6 /Гори в 100-метровата ивица на река Камчия/ - За предходната 
година няма водена сеч. Спазват се изискванията за категорията ГВКС. 

 ВКС 4.2.7 /ГТ в СОЗ 3 на язовир Камчия/ - При изведените в тази 
категория сечи за предходната година са спазени изискванията за 
стопанисване на ГВКС – опазват се ключови елементи на 
биоразнообразието, използват се технологични схеми и техники, 
осигуряващи минимално нарушаване на земната повърхност. Изведени са 
лесовъдски мероприятия в 3 бр. насаждения. Няма констатирани 
нарушения и заплахи за насажденията и екосистемата. 
 

  ВКС 4.3 – Гори с решаващо противоерозионно значение  
В тези гори се провеждат предимно отгледни и санитарни сечи, а на места и 

възобновителни сечи за подмладяване на насажденията.  В насажденията където части 
от подотделите са с наклон над 25°, същите или не се маркират или се маркират с по-
малка интензивност в съответния участък. Особено това се съблюдава и ако той се 
намира около водно течение, дълбоко влажно дере и др. В насажденията със среден 
наклон над 30° не са водени сечи през предходната година. Съгласно процедурата за 
опазване на водните течения в тези гори се спазват и изискванията за ВКС  4.2. 

Към площта на ВКС 4.3 в рамките на стопанството попадат следните категории: 
 ВКС 4.3.1 /Гори с наклон над 30°, с площ 1 ха и пълнота над 0.6/- При 

изведените в тази категория сечи за предходната година са спазени 
изискванията за стопанисване на ГВКС. Изведени са мероприятия в 2 бр. 
насаждения. Няма констатирани заплахи за насажденията и екосистемата. 

 ВКС 4.3.2 /Гори създадени по технически проекти за борба с ерозията, 
корекционни, брегозащитни и колматажни горски пояси/- При изведените 
в тази категория сечи за предходната година са спазени изискванията за 
стопанисване на ГВКС. Изведени са мероприятия в 19 бр. насаждения. 
Няма констатирани нарушения или заплахи за насажденията и 
екосистемата. 

 
ВКС 4.4 – Гори с решаващо противоерозионно значение  
В тази категория ГВКС са включени широколистни масиви, граничещи с 

иглолистни насаждения, с ширина в границите между 100 и 250 м. По време на 
маркирането при извеждане на възобновителни сечи се оставят ивици с по-голяма 
пълнота (над 0,7), там където е необходимо. Стремежа е да не се оставят площи без 
растителност  и да не се намалява противопожарната функция на широколистните гори. 
Провеждат се и превантивни мероприятия като направа на бариерни прегради и 
поддържане на минерализовани ивици и лесокултурни прегради. При извеждането на 
тези сечи е спазен стремежът за създаване на групова структура на насажденията. Не се 
наблюдават изменения в състоянието и изпълнението на функциите на гората като 
защитен фактор. Към площта на ВКС 4.4 в рамките на стопанството попадат следните 
категории: 

 ВКС 4.4 / Гори, които представляват бариера за разпространение на 
пожари/ - През предходната година има извършена лесовъдска намеса в 1 
бр. насаждения. Спазени са изискванията за стопанисване. Няма 
констатирани заплахи или нарушения в насаждението и екосистемата.  
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При изведените отгледни и възобновителни сечи в горите ВКС 4.2 не се 

констатира изменение в състава и структурата на насажденията, запазва се мъртва 
дървесина в насажденията. Констатират се нападения от насекомни вредители в 
иглолистните култури, поради което се освобождават площи при сечта. В тях се 
разчита основно на естествено възобновяване, като при констатиране на затруднено 
възобновяване ще се предвиди залесяване с местни видове. 
 

 ВКС 4.5 - Гори с решаващо значение за селскостопанските дейности и защита 
на инфраструктурни обекти. 

В тази категория са включени насаждения с функционална група за защита край 
ж.п. линия и ивица шосе. 

 През 2022 г. е водена сеч в три насаждения от това ГВКС - постепенно-
котловинна, която е с дълъг възобновителен период за осигуряване на плавен преход 
между старото и новото поколение гора. След сечта не се наблюдават изменения в 
състоянието и изпълнението на функциите на гората като защитен фактор.  

 
 

ВКС 5 - Горски територии с решаващо значение за осигуряване основните нужди 
на местното население 

ТП „ДГС Карнобат” е разположено на територията на две общини Карнобат и 
Сунгурларе.  

Все по-малко хора живеещи на територията на стопанството са заети с 
горскостопански  дейности. Сечта и извоза се извършват от няколко лицензирани 
фирми, които работят с квалифицирани, но предимно приходящи работници. 

Местни хора участват основно в транспортирането на дървата за лични нужди на 
живеещите по селата. Но това е сезонна и несигурна работа. 

През 2022 г. се наблюдава засилено търсене на дърва за огрев, като основно 
средство за отопление, въпреки наличието на други източници за градското население 
и близките села. 

В община Сунгурларе дървата са все още основно средство за отопление. 
Местното население задоволява нуждите си от дърва за огрев от общинските гори и от 
държавни горски територии. Въпреки това не могат да се покрият нуждите на местните 
общности на 100 %. 

ДГС има определени места, разрешени за паша на животните. 
Животновъдството е добре застъпено в региона. Събирането на горско сено не е 
средство за осигуряване на храна за животните, нито поминък. Няма проявен интерес 
към билки и гъби и други лечебни растения, въпреки че находищата ни са оценени като 
добри по време на лесоустройствената ревизия. През 2022 г. няма издадени 
разрешителни за паша в държавни горски територии. Има издадени позволителни за 
ползване на 3 000 кг. кори от мъждрян и корени от коприва  

ДГС си съдейства с всички органи и структури на властта за опазване на 
горските територии и държавното имущество в тях от незаконни посегателства. 
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XII. 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. 

 
XIII. 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.  

Използват се основно възобновителни сечи с удължен възобновителен период; 
Има стремеж за избягване на залесяването с неместни видове, а това с инвазивни 

е напълно прекратено; 
Извършва се непрекъснато наблюдение за наличието и разпространението на 

инвазивни видове на територията на стопанството; 
Редовно се извършват проверки от отговорниците на ОУ за опазването на ГТ от 

замърсяване с битови отпадъци; 
В насажденията след приключване на сечта се оставя мъртва дървесина – както 

лежаща, така и стояща; 
Ограничават се до минимум повредите по оставащия дървостой и подраста; 
В договорите на изпълнителите е вписано изискване за възстановяване 

състоянието на експлоатираните горски пътища при нужда; 
Не се констатира негативно въздействие в популациите на редките и застрашени 

видове на територията на стопанството; 
 За предходната година при извършване на дейностите в горски територии не са 
използвани биологични агенти, пестициди и торове. 
 
Въздействие на дейностите по управление върху социалната среда 

 
Няма индикации горскостопанските дейности, извършвани от ТП „ДГС 

Карнобат” през 2022 г. да са оказали неблагоприятно въздействие върху социалната 
среда. 

 
XIV. 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

 
м . март 2023 г.     
Изготвил:  
        инж. Стоян Райков  
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