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I. Д О К Л А Д 

 
1.1. Финансов план на стопанството; 

Финансовия план за стопанството е изпълнен на 82 % от планирания дърводобив. 

Планираните приходи са изпълнени. През настоящата година изпълнението върви с ритмични 

темпове, като изоставянето дължащо се на обективни фактори ще бъде наваксано постепенно 

до края на календарната година.  
 

1.2. Социални споразумения; 

-  В ТП ДГС Цонево няма сключен колективен трудов договор и следователно няма 

допълнителни договорени условия за работещите извън индивидуалното трудово договаряне. 

- В ТП ДГС Цонево има 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. 
 

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

- Има програмата за обучение за 2018 г. Във връзка с нея е издадена Заповед                      

№ 102/02.05.2018 г. на Директора на ТП ДГС Цонево и график с изх. № 198/ 29.03.2018 г. за 

извършване на проверки и обучение на служители на стопанството, съвместно с РС ПБЗН – 

Дългопол; 

- Протоколи и присъствени листи от проведените обучения – 9 бр., както следва:                

от 21.05.2018 г – 1 бр.; от 13.06.2018 г. – 2 бр.; от 14.06.2018 г. – 2 бр.; от 15.06.2018 г. – 2 бр.;  

от 27.06.2018 г. – 1 бр (от РС ПБЗН – Дългопол) и от 29.06.2018 г. – 1 бр.  

- Няма издадени лицензи, сертификати и удостоверения.  
 

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

подизпълнителите;  
- През 2018 г. е предоставено служебно предтавително и теренно облекло на всички 

служители като се вземе в предвид срока на износване за съответната длъжност. Облеклото е 

изработено съгласно Наредба № 3 /15.02.2012 г. за представителното и теренно облекло от 

служители на ИАГ и ДП по чл. 163 от ЗГ от „Аполо“ – ООД – гр. София. На служителите са 

раздадени светлоотразителни жилетки и предпазни каски  във връзка с изпълнението на 

служебнете си задължения.  

- Служителите и работниците редовно се подписват в съответните срокове в  

инструктажни книги или проверовъчни листи за работещите в т.ч. и на външните 

подизпълнители. На ръковидителите на участъци за целта са раздадени допълнително 

инструктажни книги в които да документират извършените от тях инструктажи, като 

задължително трябва да е положен подпис на инструктираните лица. 

- Проведени са обучения и инструктажи за здравословни и безопасни условия на труд 

на целия персонала на стопанството.  

  Работниците и лицензираните лесовъди на подизпълнителите (фирмите) извършващи 

дърводобив бяха запознати с изискванията на горската сертификация и изискуемата технология 

за добив на дървесина. Информирани са да предоставят необходимите лични предпазни 

средства на мотористите които задължително да притежават свидетелство за правоспособност 

за работа с бензино-моторен трион. За всеки един обект в който се извършва дърводобив е 

изготвен „Лист за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, 

изправност на техниката и спазване на изискванията за изпълнение на 

горскостопански дейности„. На всички лица които ще извършват добив на дървесина е 

извършен инструктаж и изготвен лист за „Инструктаж за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд и изисквания при провеждане на горскостопанските 

дейности”. В насажденията в които се извежда сеч се поставя информационно табела и табела 

забраняваща достъпа на външни лица в сечището. Частично се констатира проблем със 

снабдяването на работниците с лични предпазни средства и защитно облекло. 

- Няма регистрирани трудови злополуки за 2018 година. 



- Трудоустроените лица – 4 бр. от тях: 3 бр. на същото работно място и 1 бр. неработещ. 

- Има предоставени обезщетения  на 2 броя лица за навършване на пенсионна възраст.  

- За 2018 г. са проведени 6 бр. протоколи за проведени заседания на комитета по 

условията на труд. Взети бяха следните решения - на 18.06.2018 г. бяха определени членовете 

на КУТ, а на 25.06.2018 г. се прие и одобри програма и правилник за работа на КУТ. 

- Има направена оценка на риска на работното място за всички длъжности изработена 

от служители на трудова медицина. 

- Прегледите на служителите през 2018 г. са извършени съгласно договор за трудова 

медицина сключен с ЦУ на „СИДП – Шумен“. 

- Няма извършени проверки от Инспекцията по труда през календарната година. 
 

1.5. Ангажиране на заинтересованите страни;  

- Документацията с извършената кореспонденция със заинтересованите страни по 

различни поводи, свързани с дейностите на стопанството се събира надлежно. Същата се 

съхранява за срок от пет години от отговорника по сертифицирането. През изминалата година 

кореспонденция имаме с РДГ – Варна; РИОСВ – Варна; Община – Дългопол; РПУ – Провадия; 

ОС Земеделие – Дългопол; РС ПБЗН – Дългопол; Басейнова дирекция – черноморски район; 

ЛС – Камчия; ЛС – Провадия; ЛЗС – Варна; СДГ – Бургас и фирмите ползвателки извършващи 

дърводобивна дейност в Държавните горски територии собственост на ТП ДГС Цонево.        

- Проведена е среща с назначена комисия от 02.10 до 04.10.2018 год. (заседание за 

инвентаризация и планиране на горските територии) с участие на заинтерисованите страни във 

връзка с приемането на ГСП от 2018 г. с представители на ИАГ – София; РДГ – Варна; РИОСВ 

– Варна; ОД Земеделие – Варна; ОС Земеделие – Дългопол; РС ПБЗН – Дългопол; Кавеко 

инженеринг ООД – София.   

- Няма участия на заинтересовани страни в инициативи на стопанството.  

- Редовно се провеждат консултации със заинтересованите страни. 

- Няма извършвани промени в планираните горскостопански практики в резултат от 

споразумения и предложения от заинтересованите страни. 
 

1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите; 

 - Няма подадени сигнали или жалби за незаконни/нерегламентирани дейности и за 

предприети действия.  

- На територията на ТП ДГС Цонево редовно се извършват проверки по охрана на 

горите. От извършените проверки през 2018 г. служителите на стопанството са съставели 36 бр. 

актове, от тях: 35 бр. по ЗГ и 1 бр. по ЗЛОД. 

- Горските стражари редовно съставят констативни протоколи за установени нарушения 

от неизвестен нарушетел които се изпращат до прокуратурата.  

- Документация/ кореспонденция с МЗХГ; ИАГ; РДГ; РПУ; РС ПБЗН; РИОСВ; ЛЗС 

и/или всички други институции се съхранява в архива на стопанството и се представя при 

поискване от проверяващите органи. 
 

1.7. Изпълнение на горскостопанския план; 

- Отглеждане на горски култури - 395 дка. 

- Отгледни сечи без материален добев - 415 дка. 

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

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

- Дърводобив - по ГСП от 2018 г. са заложени средногодишно 40107 пл.м3 лежаща маса. 

Добитата дървесина през изминалата година е 26142 пл.м3 лежаща маса и представлява 65 % 

спрямо предвижданията по горскостопански план. По видове сечи имаме в ГСП имаме:                    

в отгледни сечи - 15343 пл.м3 лежаша маса от тях добити 6958 пл.м3 лежаща маса;                          

във възобновителните сечи - 24764 пл.м3 лежаща маса от тях добити 19184 пл.м3 лежаща маса.    

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 



или около 29 % 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; Вършина- 101 пл.м3 лежаща маса.  

- През годината няма превишения в добива по дървесни видове или по видове мероприятия. 

1.8. Промени в границите, собствеността, функционалността и предназначението 

на територии в рамките на стопанството; Отчет 1 – 7 ГФ; 

През изминалата година отчетните форми които се изготвят са 1 ГФ и 5 ГФ. Същите               

са изготвени по новия ГСП от 2018 година и има следните промени спрямо предходната година: 

- Промени в площта на ГСЕ - В общата площ на ТП ДГС Цонево не влиза плоша от 

108,9 ха. на 2 бр. поддържани резервати (ПР) които са собственост на МОСВ и не са обект на 

лесоустройство. Без тях по ГСП от 2008 г. площта на стопанството е 23023,2 ха. През 2015 г. от 

ДГТ са изключени 16 ха. (Решение № 200/26.03.2015 г. за 14,1398 ха.; Писмо на МЗХ № 91-

910/13.06.2013 г. за 1,8331 ха.). На основание горното общата площ по ГСП към 31.12.2017 г. е 

23116,1 ха. След направената ревизия от „Кавеко инженеринг“ ООД - гр. София в следствие на 

новоустроените гори в ГСП от 2018 г. общата площ се променя на 23400,2 ха. Като се прибави 

и тази на ПР получаваме в отчетна форма 1 ГФ към 31.12.2018 г. площ от 23509,1 ха. 

- Промените в собствеността са следните:  

Видове собственост по ГСП 2008 г. за 2017 г. Видове собственост по ГСП 2018 г. за 2018 г. 

дгт зс общ. ч.ф ч.ю МОСВ общо дгт зс общ. ч.ф ч.ю МОСВ общо 

ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха 

1 5 9 10 4 6 7 1 5 9 10 4 6 7 

20781 728 777 646 75 109 23116 20604 225 1666 691 214 109 23509 

-  През 2018 г. няма извършени смяна на предназначението на горските територии. 

- Не са извършвани промени през 2018 г. във функционалното предназначение на 

териториите (видове и площи – например: нови вододайни зони, гори във фаза на старост и др.) 

Такава актуализация ще бъде направена през 2019 г. след окончателното приемане и влизане в 

сила на новия ГСП от 2018 г. и отразена в доклада за ГВКС през настоящата година. Новия 

доклад ще включва промяната на площите по отдели и подотдели както и по видове ВКС на 

територията на ТП ДГС Цонево и ще бъде пуснат наново за обществено обсъждане.     

- През 2018 г. не са издавани Заповеди за заличаване/обявяване/промени на защитените 

територии и защитените зони.  

- През 2018 г. не са извършвани промени в заповедите или планове за управление на 

защитени територии и зони. 
 

1.9. Здравословно състояние на гората; 

-  Подадени са 2 бр. сигнални листи относно санитарното състояние на гората и са 

предприети съответните мерки по тях.  

-  На територията на ТП ДГС Цонево горите в останалата част от ДГТ са в добро 

санитарно състояние, като не се наблюдават повреди причинени от други вредители или 

болести. Повреди от дивеч също не са наблюдавани.   

- През годината няма възникнали природни нарушения (например от ветровали, 

снеголоми, горски пожари и др.). 

- Няма възникнали негативни въздействия от антропогенни дейности ( например от 

атмосферно замърсяване, смолодобив и др.). 

- Предприети мерки/дейности за подобряване на здравословното състояние на гората: 

Като превантивна мярка бяха заложени лепливи пояси  на 3 броя дървета от ЛЗС - Варна в 

отдел/подотдел 208 „б“ за установяване на степента на нападение от педомерки. За 

наблюдението се водят дневници от горския стражар на съответния район, съгласно 

Приложение № 4 от Наредба № 12/16.12.2011 г. Същите са представени в ЛЗС - Варна с писмо 

№ 880/13.12.2018 г. За установяване степента на нападение от зелена дъбова листоврътка бяха 

представени и пробни клонки с писмо № 112/16.01.2019 г.  

- През 2018 г. няма направени други предписания от външни институции във връзка 

санитарното състояние на горите на територията на стопанството. 

   



1.10. Ползване/добиви и горскостопански дейности; 

-  Количества на добитите дървесни и недървесни продукти за 2018 година:  

издадени са разрешителни за събиране на трюфели - 2 бр. 

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

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

- Сключени договори (договори по ЗЛОД, договори по Закона за концесиите, договори 

за аренда и др.) - има сключени 4 бр. договори както следва:  

По ЗЛОД: Договор № 27/28.08.2009 г. за представяне стопанисването на дивеча по чл. 

30 от ЗЛОД с ЛРД – Камчия; Договар № 28/28.08.2009 г. за представяне стопанисването на 

дивеча по чл. 30 от ЗЛОД с ЛРД – Провадия;  

По Закона за концесиите: Договор № 32/09.10.2009 г. за предоставяне стопанисването и 

ползването на дивеча в ДДУ„Сини вир“ с „Болкан трейжър“ ООД - гр. Дългопол - срок от 15 г.  

За аренда: Договор № 58/24.07.2017 г. за отдаване под наем на ПИ в горските територии 

с „Агростил 02“ ЕООД - гр. Варна - срок от 4 г.        

- Площи на проведените сечи – по видове сечи засечено с ГФ 5: 

Възобновителни сечи – 637,7 ха.  

Отгледни сечи – 292,8 ха.   

- През 2018 г. има направен ремонт на 2 бр. горски пътища и съоръжения свързани с 

горскостопанските дейности както следва: 

Ремонт на ГП „Грънчарски дол-Карталите“ отдели 75 - 89; дължина на трасето 1500 л.м. 

и 2 бр. водостоци.  

Ремонт на ГАП „Елешница“ отдели 116 - 146; дължина на трасето 2000 л.м. 

- На територията на стопанството през годината няма извършена почвоподготовка и 

залесяване в Държавните горски територии.  

- За същия период не са използвани торове и пестициди за третиране на площи.  
 

1.11. Гори с висока консервационна стойност;  

- Въведена е система за мониторинг на ГВКС утвърдена със Заповед № 78/16.04.2018 г. 

на директора на ТП ДГС Цонево. Мониторинга се извършва от теренните служители при 

ежедневната им работа съгласно утвърдената система и изискванията на доклада за ГВКС.   

- Брой мониторирани видове – За документиране на мониторинга и попълването на 

стандартните формуляри за мониторинг (ВКС 1.2 – растения, ВКС 1.2 и 1.3 – животни) се 

ползват данни от протоколи, докладни записки както и доклада за ГВКС от целия лесовъдския 

персонал на стопанството. През 2018 г. бяха извършини наблюдения и попълнени формуляри 

за мониторинг за следните редки, застрашени и ендемични животински видове на ВКС 1.2: 

 Видра (Lutra Lutra): Мониторинга се извършва всяка година. Забелязани са        

три индивида в отдели Заличено съгласно Принцип 9, Критерий 9.1, Индикатор 9.1.4 от 

Национален FSC стандарт за България  по течението на река „Елешница“. По недоказани 

данни антропогенната намеса влияе върху намаляване на популацията. Част от 

отделите по течението са оставени като ГФС и играят ролята на буферни зони, 

между течението и останалите насаждения. В отделите където са забелязани 

не се извършва сеч.      

 Черен щъркел (Cicona nigra): Мониторинга се извършва всяка година. 

Установени са три гнездови двойки в отдели Заличено съгласно Принцип 9, Критерий 9.1, 

Индикатор 9.1.4 от Национален FSC стандарт за България. Популацията им постепенно се 

увеличава. Няма реални и потенциални заплахи за черния щъркел.  

 Осояд (Pernis apivorus): Мониторинга на осояда се извършва всяка година. На 

територията на стопанството са забелязани два индивида в отдели Заличено 

съгласно Принцип 9, Критерий 9.1, Индикатор 9.1.4 от Национален FSC стандарт за България. Не се 

извършват лесовъдски мероприятия през гнездовия период.  

 Орел змияр (Circaetus gallicus): Мониторинга се извършва всяка година. На 

територията на стопанството са установени две гнездови двойки в отдели 
Заличено съгласно Принцип 9, Критерий 9.1, Индикатор 9.1.4 от Национален FSC стандарт за България.     

В отделите, в които са установени не се извеждат сечи. В зоните за гнездене е 

ограначена всякакъв вид човешка дейност. 



 Скален орел (Aquila chrysaetos): Мониторинга се извършва ежегодно. През 

размножителния период са забелязани шест индивида над отдели Заличено 

съгласно Принцип 9, Критерий 9.1, Индикатор 9.1.4 от Национален FSC стандарт за България но не са 

открити гнезда. В отделите където са видяни да летят птици не се извежда сеч. 

 Малък креслив орел (Aquila pomarina): На територията на стопанството е 

забелязан многократно летящ над отдели Заличено съгласно Принцип 9, Критерий 9.1, 

Индикатор 9.1.4 от Национален FSC стандарт за България. Не е открито гнездо или някакви 

други следи от него.  

 Белоопашат мишелов (Buteo rufinus): На територията на стопанството видът е 

забелязан да лети над отдели Заличено съгласно Принцип 9, Критерий 9.1, Индикатор 9.1.4 от 

Национален FSC стандарт за България. Не са открити гнезда или други следи от него. 

Приоритет на теренните служители е установяване на находища от гнездеви 

двойки в съответните отдели и присъствие на вида.  

 Малък ястреб (Acipiter nisus): Мониторинг се извършва ежегодно на 

територията на стопанството. През годината са наблюдавани десет индивида 

летящи над отдели Заличено съгласно Принцип 9, Критерий 9.1, Индикатор 9.1.4 от Национален FSC 

стандарт за България. Установена е една гнездова двойка. В района на гнездене не 

се извършват никакви лесовадски мероприятия. 

Мониторинг за Критични концентрации на видове на ВКС 1.3: 

 Дива свиня (Sus scrofa): Мониторинга на дивата свиня се извършва ежегодно. 

Установена е концентрация в четири броя находища на вида в следните отдели 
Заличено съгласно Принцип 9, Критерий 9.1, Индикатор 9.1.4 от Национален FSC стандарт за България. 

Дивата свиня е със стабилна популация в ТП ДГС Цонево и се среща 

повсеместно в горите на стопанството. Няма реални заплахи за вида.   

 Сърна (Capreolus capreolus): Мониторинга на сърната се извършва всяка 

година. При мониторинга са установени двадесет и осем индивида в отдели 
Заличено съгласно Принцип 9, Критерий 9.1, Индикатор 9.1.4 от Национален FSC стандарт за България. 

Сърната е със стабилна популация и се среща повсеместно в горите на 

стопанството. Потенциална заплаха за вида е предимно бракониерството.   

 Благороден елен (Cervus elaphus): Мониторинга се извършва всяка година. 

При мониторинга се установиха дванадесет индивида (от тях: три мъжки) в 

следните отдели Заличено съгласно Принцип 9, Критерий 9.1, Индикатор 9.1.4 от Национален FSC 

стандарт за България. Благородния елен е със запас под нормалния за стопанството. 

Реална и потенциална заплаха за вида е преди всичко бракониерството.      

- Мониторинг на ВКС 3 за редки, застрашени и изчезващи горски екосистеми – За 

документиране на мониторинга се използват и попълват стандартните формуляри за ВКС 3. Те 

се прилагат в досиетата на отделите и подотделите в които се идвърщва сеч по одобрен от 

предприятието Годишен план за ползване на дървесина (Лесосечен фонд) за съответната 

година. Мониторинга се извършва от маркиращия лесовъд на отдела преди започване на 

предвидената маркирация. За 2018 г. имаме попълнени формуляри за следните екосистеми: 

 G1.A322.(91G0 ) Dacio-Moesian hornbeam forest/ Панонски габарови гори с 

Carpinus betulus смесени с горун Quercus petraea и източен бук Fagus 

frientalis. Мониторинга е проведен в 13 бр. насаждения отговарящи на 

следните отдели: 2 м; 11 б; 12 а; 12 б; 14 д; 17 б; 18 а; 19 в; 20 г; 20 з; 39 ж; 

58 ж; 277 ж. Лесовъдските мероприятия са съобразени с препоръките и 

указанията за стопанисване описани в доклада на ГКВС. Горепосочените 

насаждения са в добро санитарно състояние и служат за местообитание на 

много видове мигриращи или постоянно обитаващи птици.       

 G1.76A41.(91G0 ) Stranja [Primula rosea] [Quercus polycarpa] forests/ Гори 

на източния горун (Quercus polycarpa) - чисти или смесени, най-често с 

благуна (Quercus frainetto) в Странджа и Източна Стара планина. 

Мониторинга е проведен в 25 бр. насаждения в следните отдели: 100 е;  

115 к; 146 з; 146 л; 154 д; 214 а; 215 а; 217 а; 219 з; 222 б; 222 д; 227 а;          

236 л; 236 п; 237 в; 246 б; 148 б; 249 г; 259 р; 264 б; 272 ц; 275 в; 278 б;           

306 а; 310 а. Лесовъдските мероприятия са съобразени с препоръките и 



указанията за стопанисване описани в доклада на ГВКС. Насажденията са 

в добро санитарно състояние. Забелязват се сухи и паднали дървета 

разпръснати частично по цялата площ. Същите се запазват след сечта и 

създават добра предпоставка за местообитание на много видове птици.   

 G1.6Е11.(91S0) Eastern Balkan Range oriental beech forests/ Гори с 

доминиране на източен бук (Fagus orientalis) в Източна Стара планина. 

Мониторинга е проведен в 1 бр. насаждения в отдел 176 а; Лесовъдските 

мероприятия са съобразени с препоръките и указанията за стопанисване 

описани в доклада на ГВКС. Насаждението е в добро санитарно състояние 

с единично пръснати сухи дървета подходящи за местообитание на 

различни видове птици, насекоми и други животни.   

- Мониторинг на други консервационни стойности (ВКС 4 и ВКС 6) -  За документиране 

на мониторинга се изпалзват стандартните формуляри за ПРЕДВАРИТЕЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

НА КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ И СОЦИАЛНИ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ. Във формуляра се описва подробно вида на екологичната екосистемна услуга 

на гората попадаща във ВКС 4 и взетите мерки за отстраняване на негативното действие от 

проведената сеч. Мониторинга се извършва от теренните служители на база доклада за ГВКС. 

През годината има попълнени 19 бр. формуляри съхраняващи се в съответното досие на отдела. 

 Към момента на изготвянето на настоящия доклад на територията на ТП ДГС Цонево 

няма установени горски територии, отговарящи на изискванията в определението по ВКС 6.  
 

1.12. Представителни образци от естествени горски екосистеми; 

 - Гори във фаза на старост - Те заемат 5 % от територията на стопанството. Този 

вид гори са утвърдени със Заповед № 76/16.04.2018 г. на директора на ТП ДГС Цонево на 

основание приетите принципи и критерии на Съвета за стопанисване на горите с оглед 
изпълнението и спазването на Принцип 6 от Националния стандарт за отговорно управление на 

горите в България. В тях има наличие на много мъртва дървесина и повалени дървета поради 

което тези гори служат за дом на много видове диви животни и птици. В тях не се извършват 

никакви мероприятия. 

За 2018 г. няма промяна в списъка в доклада за ГВКС, фигуриращ на сайта на 

предприятието. Такава актуализация ще бъде направена през 2019 г. след окончателното 

приемане и влизане в сила на новия ГСП от 2018 г. Информацията ще включва промяна на 

площите по отдели и подотдели, промяна по видове ВКС на територията ТП ДГС Цонево и ще 

бъде отразена в нов актуализиран доклад за ГВКС и пусната наново за обществено обсъждане. 

В случай, че площите не достигат при определянето на необходимите 5 % за ГФС ще бъдат 

набавени допълнително отдели които ще компенсират загубата.      
 -  Мониториране на екосистеми (ВКС 3) - През 2018 г. е извършен мониторинг в отдели 

попадащи в три броя екосистеми, подробно описани в т. 1.11 по-горе на нащоящия доклад. 

След извеждане на одобрените по ГСП сечи не се предвижда да настъпят промени в 

структурата и състава на насажденията, както и образуването на сукцесионни процеси в тях.     

Не се очаква също така да възникнат и някакви негативни тенденции и влошаване на 

здравословното състояние на гората.  
 

1.13. Въздействие на дейностите по управление върху околната среда;  

 - Основните използвани лесовъдски системи за подобряване на процесите на 

възобновяване в горите на територията на стопанството са изкуствено залесеване с подходящи 

местни видове и подпомагане естественото възобновяване в зрелите гори.  

 -   На територията на ТП ДГС Цонево няма разпространение на инвазивни видове. 

 -   Мониторинга по видове и екосистеми е подробно описан в т.1.11 и 1.12 по-горе.  

 -   През 2018 г. не са използвани биологични агенти, пестициди и торове за третиране на 

площи. В резултат на това няма възникнали негативни въздействия.   

 -  В горепосочения период няма регистрирани и възникнали повреди от природни 

бедствия, както и нанесени негативни въздействия върху водните ресурси вследствие на 

проведените горскостопански дейности.  



 -  Не се забелязват щети или други негативни въздействия върху почвите в горските 

територии (например: ерозия, уплътняване, замърсяване и други) вследствие на проведените 

горскостопански дейности. 

 -  Състоянието на постоянните и временни горски пътища не е добро. За целта са 

изготвени 2 бр. докладни записки до ЦУ на „СИДП“- Шумен, включващи информация за 

инфраструктурата на  7 бр. стабилизирани горски пътища явяващи се основни пътни артерии на 

територията на стопанството и необходимостта от извършване на ремонтни дейности и 

рехабилитация с цел извършване на необходимите лесокултурни мероприятия и качественото 

усвояване на дървесината.       

 - На територията на ТП ДГС Цонево към този момент няма наличие на отпадъци в 

горските територии - Има разработена система (план) за управление на отпадъците в горските 

територии. Системата е поставена на информационното табло на стопанството и с нея са 

запознати всички теренни служители и работници на фирмите извършващи дърводобивни 

дейности. В нея са набелязани конкретни действия с цел предотвратяване и генериране на 

отпадъци в бъдеще както и осигуряването контрол и спазване на изискванията при 

осъществяване на горско стопанските мероприятия. 
 

1.14. Въздействие на дейностите по управление върху социалната среда;  

 - През 2018 г. няма подадени жалби и сигнали, свързани с правата и собствеността              

на местните общности, засегнати и заинтересовани страни и начина по който са разрешени. 

- Въздействия върху източници на питейна вода и други ползвания на водни ресурси - 

За водните ресурси в близост до насажденията в които се провежда дърводобив са дефенирани 

мерки за опазване като се попълва „Лист за предварителната индетификация на  ключови 

елементи и определяне потенциалните екологични и социални въздействия„. Въздействия 

върху съседни насаждения не са констатирани. Теренните служители са запознати и спазват 

указанията по писмо № 0406-158/25.06.2018 г. на МЗХГ за вземане на необходимите мерки в 

районите формиращи водосбори за питейна вода в границите на санитаро-охранителните зони.         

 - На територията на ТП ДГС Цонево има предоставени дървесина на местни фирми в 

размер на 160 пр.м3. За същия период нямаме предоставени други недървесни горски продукти 

на местни фирми.     

 - Снабдяване с дърва на местното население – Местното население се снабдява с дърва 

чрез предоставяне на списъци от кметовете на населени места. Оригиналите на списъците се 

извеждат и остават на съхранение в деловодството, а копие от тях отиват в касата на 

стопанството. На тяхна база индивидуално на всеки един клиент се издава фактура. Едно копие 

от фактурите се съхранява в касата при плащане, а второто се отчита от горския служител в 

счетоводството но ТП ДГС Цонево след извозване на посоченето количество дървесина в нея. 

Списъците и фактурите се съхраняват за срок от пет години в архива на ТП ДГС Цонево.  

 - Обекти от културно-историческо, икономическо екологично, религиозно или духовно 

значение за местните общности - Към 31.12.2018 г. няма установени горски територии, 

отговарящи на изискванията в определението по ВКС 6. При необходимост такава ше 

бъде направена през 2019 г. съвместно с представители на местните общности. 
 

 1.15. Промени в околната среда; 
 - Редки и застрашени местообитания - Представят се попълнени проверовъчни листи от 

теренните служители за редките и застрашени местообитания на ВКС 3 от доклада за ГВКС и 

се съхраняват в досиетата на отделите за срок от пет години в архива на стопанството. 

Мониторираните екосистеми през 2018 г. са подробно описани в т. 1.11 и т. 1.12 по-горе на 

нащоящия доклад. През описания период няма настъпили промени в околната среда вследствие 

на проведени сечи в отделите попадащи в горепосочените точки в застрашени местообитания.  

 - Популации на редки и застрашени видове от т.1.11 - Има попълнени проверовъчни 

листи от теренните служители по видове ВКС 1.2 и ВКС 1.3 от доклада за ГВКС. Те се 

съхраняват при отговорника по сертифицирането за срок от пет години. През описания период 

няма изчезнали или намалели популации на редки и застрашени видове на територията на 

стопанството. 



 - Защитени територии и зони - През 2018 г. няма заповеди за заличаване или обявяване 

на нови защитени територии или защитени зони попадащи на територията на ТП ДГС Цонево. 

Редовно се следи сайта на МОСВ и при наличието на такива същите своевременно ще бъдат 

отразени в доклада за ГВКС. 

 - През описания по-горе период няма възникнали големи природни нарушения като 

настъпили каламитети, пожари или други неблагоприятни въздействия.  

 За защита на горските територии се поддържат съществуващите на територията на 

стопанството минерализовани ивици с дължина 48 000 л.м. Същите се поддържат със собствена 

техника, а тези граничещи със земеделски земи от собсвениците на земеделските кооперации. 

 За предотвратяване и свеждане до минимум възможността от възникване на горски 

пожари на територията на ТП ДГС Цонево, ежегодно се изготвя „Годишен оперативен план за 

защита на горските територии от пожари“. Той редовно се отиграва съвместно със служители 

на стопанството и РС ПБЗН-Дългопол. Проведените обучения се документират със съставяне 

на протокол подписан от двете страни.  
 

II. Анализ 
 

  Анализирайки данните от извършеното проучване в периода от м. Януари до м. 

Декември 2018 г., в изпълнение на ежегодния мониторинг на биологичното разнообразие на 

ГВКС и прилагане принципите на устойчивото изпълнение на биологичните ресурси и 

опазването на биоразнообразието в ТП ДГС Цонево показват, че не са констатирани сериозни 

пропуски по стопанисването на горите попадащи в гори с висока консервационна стойност.  

      Поради факта, че подобен мониторинг се извършва за втори път на територията на 

стопанството, категорични оценки  не могат да бъдат очертани и доказани с цифри, но 

тенденцията за увеличаване на видовия състав, запаса и прираста от горите в района на ТП ДГС 

Цонево ясно се очертава от последните две лесоустройствени ревизии. 

     За подобрява не качеството на извършвания мониторинг от страна на теренните 

служители през настоящата година ръководствата на ТП ДГС Цонево ще издаде заповеди за 

установяване и картиране на находищата на растителните и животински видове застрашени, 

изчезващи и ендемични видове, съгласно формуляри за мониторинг на биологичното 

разнообразие на ВКС 1.2. и ВКС 1.3. 

      Прилаганите лесовъдски системи и дейности в горите с висока консервационна 

стойност, благоприятства за осигуряването на основните функции като защитени територии, 

вододайни зони, социално-хигиенните, санитарно-охранителни, защитни ивици, гори във фаза 

на старост, курортни гори, противоерозионни гори с брегозащитни функции, както и гори 

създадени върху нелесопригодни площи.     

      Състоянието на възобновяването в горите с висока консервационна стойност е 

много добро, което е резултат на добрите лесовъдски практики прилагащи се в горите на 

ТП ДГС Цонево, чрез спазване на основни лесовъдски принципи при извеждане на 

предвидените сечи.  

       Биоразнообразието, устойчивостта на екосистемите и многофункционалното 

управление е приоритет за преодоляване на негативното влияние и изменение на климата. 

 Анализа показва, че горите в ТП ДГС Цонево са в добро здравословно състояние, 

дължащо се на добрите практики и правилното поддържане и стопанисване на горите в тях.  

       Управлението и поддържането на ГВКС се насърчава и популяризира преди всичко чрез 

местни  кампании и срещи с населението на които се обсъждани въпроси свързани с  устойчиво 

ползване на горите, с опита и прилагане на полезни практики от колектива в горите на ТП ДГС 

Цонево. Разбирането и подкрепата, която стопанството получава от местните общности, 

институции и потребители на дървесина, финансовите резултати и това,че покрива 

изискванията на сертифициращата организация ни дава основания да смятаме, че избраната 

посока на развитие на стопанството е правилна и взаимноизгодна за всички заинтересовани 

страни. Резултатите от извършен мониторинг на територията на  ТП ДГС Цонево показват, че 

стопанството приключва 2018 г. с положителен екологичен и финансов резултат. 
 

Дата: 08.02.2019 г.                                   Изготвил: ……………….………….. 

с. Цонево                                                 /подписано и заличено, съгласно чл.2 от ЗЗЛД/ 


