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РЕЗЮМЕ 

НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МОНИТОРИНГА ПО ИНДИКАТОРИТЕ НА ПРИНЦИП 8 НА 

ТП “ДГС СУВОРОВО” ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 г. ДО 31.12.2017 г. 

по индикатор 8.5.1 

 

  

I. ОБЕМ НА ВСИЧКИ ДОБИТИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ 

1. Добив и реализация на дървесина: 

За текущия период ТП ДГС Суворово е реализирало 23031пл.м3 дървесина, - 113% от 

разчет по Финансов план при средна продажна цена лв/пл.м3. 

От общото количество – 7247 пл. м3 дървесина са реализирани чрез продажба на 

стояща дървесина на корен, при средна продажна цена от   лв/пл. м3 изпълнение към момента  

- 102%. от общо количество на сключени договори – 7080 пл.м3. 

Сключени договори за добив на дървесина – 16472пл.м3.  

Продажба на дървесина от склад е  в размер на 15784 пл. м3  

През отчетния период са добити по договори за сеч и извоз до временен склад 15778 

пл.м3 – 115% при средна цена от лв/м3. 

 

Осигуряване на дърва за огрев на организации, институции и физически лица за лична 

употреба за отоплителен сезон 2017/2018г. – разпределено и усвоено – 6502прм3, в това число 

по списъци на общини – 5933пр.м3.  

 

2.Странична дейност. 

Продуктите, предмет на странична дейност, са както за удовлетворяване потребностите на 

местното население, така и за нуждите на местни предприятия, занаятчии и малки 

преработватели. Дейността включва основно продажби на остатъчна дървесина след 

приключване на сечта и вършина, продажба на билки, предоставяне площи за пчелини, паша и 

събиране на гъби.   

- остатъчна дървесина и вършина – 616,50 куб.м.  

- предоставяне на площи за пчелин – 9 дка  

- паша – 1430 бр.  

- гъби – 113бр.  

- билки – 500 кг.  

 

3. Движение на сертифицирани и несертифицирани горски продукти:  

На територията на стопанството няма продадени несертифицирана дървесина. На всички 

превозни билети и фактури от продадените сертифицирани продукти се изписва номера на 

сертификата и категорията на материалите „FSC 100%“. Документите, удостоверяващи 
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продажбата на сертифицирана дървесина се съхраняват от лесничея по дърводобива и в 

счетоводството на стопанството.       

 

II. ТЕМПОВЕ НА РАСТЕЖ, ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И СЪСТОЯНИЕ НА ГОРАТА 

Стопанството е разположено на територията на Общините: на гр. Суворово; на гр. Вълчи 

дол и на гр. Девня, и е 12987,0 ха (в т.ч. 12178,7 ха горски територии собственост на 

държавата). 

Залесената площ е 11657,3 ха, а заедно с площта за производство на плодове, площта на 

територията е 11734,1 ха (в т.ч. 10954,9 ха горски територии собственост на държавата, от 

които 57,8 ха са култури за производство на плодове), което е 89,8% (90,5% горски територии 

собственост на държавата) от общата площ. 

Изредените култури и насаждения (с пълнота от 0,1 до 0,3 вкл.) заемат 5,5% от общата площ. 

Незалесената обща дървопроизводителна площ е 47,9 ха или 0,3%. От която 17,3 ха са 

невъзобновени сечища и 30,6 ха голини. 

Общо дървопроизводителната площ на горските територии на стопанството е 11705,2 ха – 

90,0%, от която собственост на държавата – 11002,8 ха, което е 90,4% от площта. 

Недървопроизводителната обща горска площ е 1281,8 ха, от която 1175,9 ха е върху горски 

територии собственост на държавата. 

 

III.  СТРУКТУРА И НАБЛЮДАВАНИ ПРОМЕНИ ВЪВ ФЛОРАТА И ФАУНАТА. 

ПРОМЕНИ В ОКОЛНАТА СРЕДА. 

Изменение на околната среда вследствие на биотични, абиотични, антропогенни или 

други фактори. 

Извършеният мониторинг се осъществява чрез систематизирани дългосрочни 

наблюдения на елементите на биологичното разнообразие, съпроводено със събиране, 

обработка и съхранение на данни. 

От попълнените формуляри за извършен мониторинг през 2016 г. на застрашени и 

изчезващи животински видове, с природозащитно значение на територията на ТП „ДГС 

Суворово” се установи, че имат стабилни популации с тенденция на увеличение 

От извършения мониторинг, през 2016 г. на насаждения, в които растат или се обитават 

от застрашени, изчезващи и ендемични растения и животни, включени в приложение №1 

към националното ръководство, определени за опазване на биоразнообразието, в които не 

се планират горскостопански мероприятия, се установи, че разпространението им се запазва. 

 Здравословното състояние на гората е добро. Горскостопанските дейности са съобразно 

опазването на биоразнообразието и повишаване на природните ценности и ресурси. 

 Всички горски служители са запознати с нормативните уредби и системи за опазване 

на застрашените и редки растителни и животински видове на територията на стопанството. 

 През изминалата година няма настъпили промени и изменения на нивата на флората и 

фауната вследствие настъпили биотични, абиотични или други фактори. 

 

IV.  ЕКОЛОГИЧНИ И СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ДЪРВОДОБИВА И ДРУГИТЕ 

ДЕЙНОСТИ В ГОРАТА 

Социално икономически аспекти – промени в обществото и отношението им спрямо 

горските ресурси. 

Няма настъпили промени в обществените нагласи спрямо горските ресурси и дейности.  

ТП ДГС „Суворово” провежда срещи с местните общности във връзка с изпълнение на 

горско стопанските мероприятия и по отношение стопанисване на горите. 
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Местното население е добре запознато с дейностите по охрана на горите, защита и 

опазване от пожари както и от извършването на залесителни мероприятия на територията на 

стопанството.  

Важно икономическо и социално значение на горите на територията на стопанството е 

продажбата на дървесина като дърва за огрев, а също така  и други недървесни продукти за 

местното население, в това число: 

- Осигуряват се дърва за огрев на преференциални цени на местното население; 

- Осигурява се възможност за събиране на остатъчна дървесина и вършина в сечища след 

приключване на сечта по ред определен с Наредба; 

- Разрешава се пашата на селскостопанските животни в горските територии, с 

изключение на отделите съгласно издадени заповеди на кметовете на Общините на 

територията на стопанството; 

- Осигуряват се площи за поставяне на временни и постоянни пчелини; 

- Осигурен е достъп до горските територии за събиране на разрешените гъби, билки, 

плодове, растения и други недървесни продукти за собствени нужди в определените от закона 

количества; 

- Горските заслони, чешми и кътове за отдих са отворени за свободен достъп на 

населението. 

В  горските територии на стопанството не са използвани химични и биологични препарати за 

растителна защита.  

 

V. РАЗХОДИ, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ ОТ 

ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ. 

 

5.1. Разходи за разсадник –лв. 

5.2 Отглеждане на култури – сключени договори за 215 дка на стойност лв. Договорът е 

изпълнен на 100%.  

5.3 Залесяване -  Сключени договори за   65дка на стойност лв.  и  от фонд „Инвестиции 

в горите”. Договорите са изпълнени на 100%. 

5.4 Подпомагане на естественото възобновяване (изсичане на подлес) – заложено по 

ФП 920 дка за лв.  

Мероприятието е изпълнено на 100% . 

5.5 Отгледна сеч /осветление/ - заложено по финансов план 1232 дка. За лв. Изпълнение 

на дейността е за 920дка за лв. Договорите са изпълнени на 100%.  

6.Маркиран е  ЛФ  -  м.куб стояща маса, в т.ч. за 2017г са маркирани м3- изпълнение 

115% за лв.  Разчета  по ФП е м3. 

 

1. Защита на горските територии: 

3.1.  Охрана на горите. 

изразходени са лв.  главно за горива на автомобилите с които се извършва охрана на 

ГТ. 

 

 

3.2 Лесозащита. 
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през 2017г не са планирани мероприятия. 

3.3 Противопожарни мероприятия. 

средства РЗ – лв. и за направа на минерализовани ивици – лв. 

4     Горска сертификация: 

През 2017г. не са предвидени средства. 

 

5  Лесоустройство. 

През 2017г. не са предвидени средства. 

 

6. Организиран ловен туризъм и ловно-стопанска дейност. 

На територията на ТП ДГС – Суворово има предоставени общо 28 бр. ловни райони по 

чл.30 от ЗЛОД на ЛРД.  

7. Технология на сеч, използвани машини и екипировка:  
Маркирането на дърветата за сеч, вида асортимент, подготовката на отделите, карнет-описите 

и технологичните планове за сечите се изготвят от маркиращите лесовъди на стопанството с 

лесовъдско образование. Опълномощено от директора лице (заместник директор) одобрява 

карнет-опис и технологичен план за подотдели определени за дърводобивни дейности.  

Процедурата за избор на изпълнител е съгласно Наредбата за условията и реда за 

възлагане на изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти.  

При повалянето на дърветата се ползват бензиномоторни триони заредени със специални 

биоразградими гориво-смазочни масла. Техниката използвана от фирмите е преминала 

техническа изправност в КТИ. Отпадъците се събират и изхвърлят извън горските територии 

на специално предвидени за целта места.  

 

8. Органограма - организационна структура и управленчески отговорности, 

структура     на  горскостопанските единици  (Разпределение на горските територии по 

участъци и охранителни райони и др.): 

 

 Директорът ръководи дейността на стопанството, сключва договори, свързани с 

разработването на горскостопанските планове, споразумения за дейността на 

администрацията, дългосрочни договори, одобрява планове на горското стопанство, 

контролира спазването на финансовите планове, спазването на законодателството и 

финансовата дисциплина и защита на територията на стопанството. Отговорен за всички 

аспекти на управление е „Директорът“. 

 Управлението на финансите е задължение на Ръководител счетоводен отдел-главен 

счетоводител на стопанството. Контролът на дейностите по сеч и дърводобивни дейности са 

Заместник директора по дърводобива, Ръководител участък – горско стопанство, специалист 

лесовъдство. 

         

 

 

9. Приходи и разходи за 2017 година. 

Разходи за дейността за четвъртото тримесечие на 2017год. са в размер на  лв., като по 

икономически елементи са както следва:  
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- Разходи за външни услуги –лв / в т. ч.  за сеч и извоз  до временен склад  - лв и за 

подвоз –лв/ 

- Разходи за суровини и материали –лв., от тях за контрол и наблюдение   лв. 

- Разходи за трудови възнаграждения –лв. 

- Разходи за осигуровки – лв.   

- Амортизационни отчисления –лв 

- Отчисления за фонд ИГ –лв., от които лв за недървесни продукти. 

- Социални, командировки, представителни,данъци и такси и др. – лв в т ч социални 

разходи лв.  

- Разходи за дарение - лв 

- Разходи за лихви по лизинг –лв 

- Намаление на запасите от продукция и незавършено производство–лв 

 

 

Приходите на поделението за  същият период  възлизат на  лв., като най голям - 96 процента е 

дела на приходите от продажба на дървесина –  лв./като в т. ч. от временен склад –лв. за 15 

784пл. м. куб.-лв за м. куб. , а от продажби на корен лв за 7247пл. м. куб.-лв за м.  куб./ 

Следват: 

- Странична дейност –  лв - изпълнението е на 100%. 

- Приходи от услуги – лв. 

- Приходи от финансиране – лв  / в т ч  5213 от ф ИГ за ЛКМ, 9 103 АО ЛУП и Нива, 3841лв от 

ДФЗ. 

- Други приходи – лв.  

 

 

В резултат на горното печалбата за годината е в размер на –  лв.  

Коефициента на бърза ликвидност е 1,3 и средната брутна РЗ лв.  

Поделението няма просрочени вземания и задължения към външни контрагенти  

VІ. ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ 

За ГВКС на територията на ТП ДГС Суворово има изготвен подробен доклад от 

извършения мониторинг. 

Горите с висока консервационна стойност /ГВКС/ на територията на ТП „ДГС 

Суворово” и извършения мониторинг до момента показва, че горите в обособените ВКС са в 

добро здравословно състояние, дължащо се на добрите практики на правилното поддържане и 

стопанисване на горите.  

 

Анализ на резултатите от мониторинга: 

Тенденцията за запазване на територията, подобряване състоянието на горите, видовия 

състав, увеличение на запаса и прираста от горите в района на ТП „ДГС Суворово” ясно се 

очертава от последната инвентаризация на горите през 2015 г. 

За 2017г. горите и горските територии стопанисвани от „ТП ДГС Суворово“ са в много 

добро здравословно състояние, дължащо се на опита и прилагането на полезните практики, 

както и на подходящи и навременни лесовъдски мероприятия, с цел поддържане и 
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стопанисване на добри гори. От голямо значение е добрата охранна дейност на стопанството и 

превантивните мерки срещу пожари, бракониерски набези и незаконна сеч. 

Разбирането и подкрепата, която стопанството получава от местните общности, 

институциите и потребители на дървесина, финансовите резултати и това, че покрихме 

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

посока на развитие е правилна и взаимноизгодна за всички заинтересовани страни     

За улеснение на местното население, резюме на доклада за мониторинг за 2017 г. е 

изложен на видно място в административната сграда на ТП „ДГС Суворово“ и в сайта на 

стопанството.   

 

 

 

 

Изготвил: Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


