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ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ДЕЙНОСТА НА ТП ДГС „ЦОНЕВО" 

 През календарната 2018 г. не са констатирани и установени негативни социални 

и екологични въздействия оказващи влияние при определяне степента на риск . 

 За правилното определяне на оценката на риска и за постигане на положителни 

въздействия през 2018 година на територията на ТП ДГС Цонево се извършиха слелните 

горскостопански дейности: 

  1. Възобновяване:  

- Отглеждане на горски култури - 395 дка.   

 2. Стопанисване:  

- Отгледни сечи - 415 дка.  

- Подпомагане на естественото възобновяване (ПЕВ), на площ - 2375 дка.  

- Маркиране на ЛФ 2019 г. - 42 330 м3 стояща маса. 

 3. Дърводобив: по ГСП от 2018 г. са заложени 40107 пл.м3 лежаща маса. Добитата дървесина 

през изминалата година е 26142 пл.м3 лежаща маса и представлява 65 % спрямо предвижданията 

по горскостопански план. Неусвоените отдели остават преходни за 2019 г. а изоставането в 

добива ще баде наваксано през следващите години. От добитата лежаща маса 7531 пл.м3 

дървесина е за местно население което е 28,8 % от общото количество.  

- По сортименти са добити при сечта: Едра - 2295 пл.м3; Средна - 2298 пл.м3; Дребна - 1596 

пл.м3; Дърва - 19852 пл.м3 и Вършина - 101 пл.м3 лежаща маса. 

   4. Ловностопанскн мероприятия и странични ползвания: 

Ловностопански мероприятия - няма проведени мероприятия 

Недървесни горски продукти - за годината имаме ползване на следните НДГП: 

- издадени са разрешителни за събиране на трюфели 2 бр. 

- пчелини 10 бр.;  - листа бръшлян 4 тона. 

- паша - 714 бр. животни (ЕРД - 104 бр. овце - 610 бр.). 

 5. Лесозащита и противопожарни мероприятия: - Защита на горските територии - подадени са 

2 бр. сигнални листи относно санитарното състояние на горите и са предприети съответните 

мерки по тях. - Противопожарни мероприятия - поддръжка на 48000 л.м. минерализовани ивици 

направени с техника на ТП ДГС Цонево и собствениците на ЗК. 

 6. Охрана на горите:  

- На територията на стопанството има обособани 4 броя горскостопански участъка със следните 

площи - I  ГСУ „Цонево”- 7630,6 ха.; II ГСУ „Аспарухово”- 6901,1 ха.; III ГСУ „Дългопол”- 

3021,7 ха. и IV ГСУ „Партизани”- 5846,8 ха. Разпределението на общата площ на стопанството е 

23400,2 ха. и включва Държавна собственост, Общинска собственост, Частна собственост на 

физически лица и на Юридически лица. От тях 20502,2 ха. представляват Държавна горска 

територия.  

- През изминалата година на територията на ТП ДГС Цонево са съставени са 36 бр. акта на 

нарушители в т.ч. по ЗГ - 35 бр. и ЗЛОД -1 бр. 

  



 Горскостопанските мероприятия отнасящи се до дърводобив са залегнали в различни 

процедури и се извършват от въпшни изпълнители. За намаляване на отрицателните външни 

социални и екологични ефекти в договорите с фирмите извършващи дърводобив на територията 

на стопанството са предвидени срокове за временно спиране на добива и транспортирането на 

дървесина, така че да не се възпрепятстват други дейности като сватбуване на дивеча, опазване на 

токовнща и добив на недървесни продукти. Сроковете са съобразени със ЗЛОД и определени по 

видове дивеч за всяко едно насаждение по обекти. 

 Ловностопанските мероприятия - Ловностопанските райони се стопанисват от ловните 

дружини, а ДДУ от ТП ДЛС „Шерба“ и „Болкан трейжър“ ООД който се явява като концесионер.  

Площта която ТП ДГС „Цонево" стопанисва е 1444,2 ха. и представлява едва 6 % от общата площ 

на стопанството. 

 Охраната на горите, лесозащитните и противопожарните мероприятия се осъществява със 

служители на стопанството, а лесокултурнитс мероприятия включващи възобновяването и 

стопанисването от временни сезонни работници.  

 Всички горскостопански мероприятия, които се извършват на територията на стопанството са 

залегнали в различните процедури и ГСП. Те са проектирали съгласно националното 

законодателство и изискванията на националния стандарт за горска сертификация, с цел 

предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на отрицателните негативни 

екологични и социални въздействия.  

 При изпълнение на горскостопанските и ловностопанските мероприятия в ТГП ДГС Цонево 

може да посочи следните примери за позитивни екологични и социални ефекти: 

- Горите във вододайните зони се стопанисват така, че да осигуряват постоянна и незамърсена от 

горскостопанските дейности питейна вода.  

- Горите се стопанисват по подходящ начин с цел осигуряване и поддържане на генетичното и 

биологично разнообразие от видове. 

- Местообитанията се запазват, като в увредените площи от биотични и абиотични фактори се 

предприемат мерки за залесяване и подпомагане на естественото възобновяване. 

- При залесяване се използват само местни видове, като семената се добиват от 

семепроизводствените градини на стопанството.  

- Служителите на стопанството прилагат ефективен контрол при охрана на горските територии. 

- Задоволява в максимална степен нуждите от дървесина, лов и събирането на НДГТ на местните 

общности.  

- Стопанството осигурява достъп до гората за рекреция и туризъм на населението.  

- Съществуващите горски пътища, чешми и др. се поддържат в добро състояние за осигуряване 

на по добър достъп с цел туризъм и почивка.  

- Редовно се осъществяват съвместни дейности във връзка честванията на седмица на гората с 

деца от детски градини и училища, съвместно с общината се провеждат кампании по почистване 

на горските територии.  

- Осигуряват се работни места, както и обучения на служителите и работниците.  

- Осигурява се информация на заинтересованите страни.   

- Подпомагат се местните общности в критични ситуации  като гасене на пожари, разчистване 

на пътища и други.          

 Извършеното наблюдение до момента показва, че горите на територията на ТП ДГС 

Цонево са в добро здравословно състояние, дължащо се па добрите практики на правилно 

поддържане и стопанисване на горите в тях.  

 Резултатите от лесопатологнчните обследвания и сигнални листи се изпрашат в 

Лесозащитна станпня – Варна. Стопанството прилага мероприятия за предотвратяване и 

свеждане да минимум на почвената ерозия. В насажденията с изведени сечи има налична в 

достатъчно количество мъртва (стояща и лежаща) дървесина.  



 Относно въздействието на мероприятията върху биоразнообразисто, в листовете за 

предварителна идентификация на ключови елементи и технологични планове, са дадени 

препоръки, които се спазват.  

 Проведените лесокултурни мероприятия се отразяват положително върху развитието на 

културите и младите насаждения. Вследствие на изведените сечи върху подраста са установени 

минимални повреди, а върху оставащия след сечта дървостой повредите са съвсем незначителпи. 

 Мониторинга обхваща и естественото възобновяване на горите на територията на ТП ДГС 

Цонево. Това оптимално възобновяване отговаря на екологичните фактори на местообитанията и 

типа гора в района и предполага по висока продуктивност на гората.  

 Въпреки незадоволителните резултати при изпълнението на дърводобива срямо 

заложените количества по горскостопански план, ТП ДГС Цонево приключва годината с 

положителен финансов резултат. В следствия на неизпълнението в дърводобива се определя 

средна степента на риск и оценка на ефективност и продуктивност на стопанството. 
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