Анализ на резултатите от проведения мониторинг
в ТП „ДЛС ВИТОШКО- СТУДЕНА“ през 2019 г.
(Критерий 8.1)
1.1. Финансов план на стопанството;
ТП „ДЛС Витошко- Студена“ администрира приходите самостоятелно, като
превежда в централното управление на ЮЗДП положителната разлика между
приходите и разходите, предвидени във финансовия му план, както и средствата,
необходими за формиране на фонд "Инвестиции в горите".
№

ДЕЙНОСТИ

1. ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА
2. ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ

ПО ФИНАНСОВ ПЛАН ЗА 2019 г.
ПРИХОДИ
РАЗХОДИ
ФИНАН
СОВ
РЕЗУЛТ
АТ
ОБЩО В Т.Ч.
ОБЩО
В Т.Ч. ЦУ
ЦУ
879 580
461 212
418 368

ОТЧЕТ 2019h
ПРИХОДИ

РАЗХОДИ

ОБЩО

В Т.Ч. ОБЩО
ЦУ
771 044
499 000

ФИНАНС
ОВ
РЕЗУЛТАТ
В Т.Ч. ЦУ
272 044

19 977

53 432

-33 455

13 910

29 539

-15 629

3. ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
И ТУРИЗЪМ

453 671

819 708

-366 037

398 723

793 835

-395 112

4. СТРАНИЧНИ ДЕЙНОСТИ

214 760

148 040

66 720

858 706

647 756

210 950

5. АДМИНИСТРАТИВНИ И
СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

35 863

600 413

-564 550

14 835

587 764

-572 929

2 082 805

0 -478 954

2 057 218

0 2 557 893

9 869

9 763

І. ВСИЧКО (1+2+3+4+5):
ІІ. ФОНД "ИНВЕСТИЦИИ В
ГОРИТЕ"

1 603 851
12 962

0

12 915

0

1.2. Социални споразумения;
Работещите в отрасъл „Горско стопанство – стопанисване“ в ЮЗДП ДП и ТП на
предприятието разполагат с Браншов колективен трудов договор през 2019-2020 г.
Допълнителни договорени условия за работещите извън индивидуалното
трудово договаряне не са сключени.
Няма постъпили жалби от страна на работещите .
1.3. План / програма за обучение и квалификация на персонала;
През изминалата година служителите в стопанството са участвали в следните
обучения:

Знания/Тема
обучението

на Време/срок
обучението

Годишно
данъчно 21.01.2019г.
приключване

Пролетна таксация на 22.02.2019
дивеча
Кюстендил
Обучение по FSC
13.03.2019
ДЛС Осогово

на Кои служители

Анелия Стефановар-л СО
Мариана
Стояновасчетоводител
РДГ
инж.Петър Герзилов
ТП

инж. Симеон Манолчев, инж.
Петър Герзилов, инж. Павел
Павлов

получени
сертификати,
удостоверения и
др. подобни
--------

-500 675

Обучение
на
финасовите
котрольори
Обучение- прилагане
на система за двоен
подпис
и
осъществяване
на
политика и процедури
за
предварителен
контрол
за
законосъобрадността в
ЮЗДП
съвещание
по
маркиране
Курс за работа с БМТ

20.05.2019г.ЮЗДП

И.Михайлова

25,05,2019г.

Мариана Стоянова
Ирена Михайлова

12,06,2019г.
ТП ДГС Радомир
12.7.2019г
Витошко-Студена
Практическо обучение 30.07.2019г.
по закона за мерките ТП ДЛС Витошкосрещу изпирането на Студена
пари и финансирането
на тероризма
Семинар по ЗОП
24-25.09.2019г.
Обучение по FSC
23.10.2019г.
Витошко-Студена.

Л. Иванова, С. Манолчев, П.
Павлов
С.Губаков,Г.Харизанов,М.Дрянов

Обучение
по
осъществяване
на
управленска
отговорност
обучение
на
служители, работещи с
модул
„Човешки
ресурси“,
ГД
и
командировъчни
Семинаробучение на тема „КТправа и задължения на
синдикатите

Л.Иванова,
М.
Стоянова,
И.Михайлова,В. Панайотов

14.11.2019г.

А.Стефанова,
И.Михайлова,
В.Панайотов

М.
Стоянова,
Д.Исталиянова,

П. Павлов
инжЛюдмила Иванова

сертификат
-------

02.12.2019г.
Д.Исталиянова
София, център за
инф. обслужване

11-13.12.2019
Хисаря

Д.Исталиянова

1.4. Здравословни и безопасни условия на труд, вкл. на работниците на
подизпълнителите
През изминалата година с цел подобряване условията на труд на служителите
в ТП е:
- закупено облекло и оборудване – 50 бр.;
- попълнени и подписани са в съответните срокове инструктажните книги и
проверовъчните листи за работещите,
- направени са обучения и инструктажи за здравословни и безопасни условия
на труд на персонала в стопанството;
- регистрираните трудови злополуки са 2 броя – едната е свързана с добив на
дървесина, а другата със естествена смърт по време на работа , вследствие на инфаркт
;
- трудоустроени лица са няма;
- предоставени обезщетения няма;

- извършени са 3 броя проверки за спазване на изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд от работниците на подизпълнителите и резултати от
проверките ;
- ТП ДЛС Витошко-Студена има изготвена е оценка на риска на работното място
;
- Подновен е договора за трудова медицина и прегледи на служителите на ТП;
- резултатите от проверките от Инспекцията по труда показват, че няма
нарушение на трудовото законодателство .
1.5. Ангажиране на заинтересованите страни;
През изминалата година:
- е осъществена кореспонденция със следните заинтересовани страни
пожарна, кметства, РИОСВ, РДГ, полиция във връзка със следните по-важни поводи,
свързани с дейностите на стопанството:задоволяване нуждите на местното население
с дърва за огрев, превантивни дейности за предотвратяване възникването на горски
пожари, предприемане на мерки срещу нарушения в горските територии- незаконна
сеч и нарушения по ЗЛОД и др. , вкл. обсъждане и мониторинг на ГВКС.
- осъществени са срещи с кметовете на населени места, свързани въпросите за
опазване на горите и относно задоволяване на нуждите от местното население с дърва
за огрев за собствени нужди и дървен материал.
- осъществени са срещи и комисии с участие на различни заинтересовани
страни по повод следните по-важни въпроси: предприемане на марки с цел
ограничаване разпространението на АЧС,
- допуснато е участие на заинтересовани страни в следните инициативи на
стопанството: обществено обсъждане на доклада за ГВСК
1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите;
През изминалата година:
- са постъпили 2 броя сигнали и жалби за незаконни/нерегламентирани
дейности в ТП, като са предприети следните действия: извършени са съвместни
проверки с РГД и ДПП Витоша по подадените сигнали
- През 2019г. са съставени 15 бр. констативни протокола по контрол и
опазване на държаните горски територии. С установени 4 бр. Нарушения- за
незаконна сеч, няма съставен АУАН, поради това, че не са открити нарушителите. Един
констативен протокол се отнасят за наличие на опасни дървета ,два КП са съставени
за направени нови извозни пътища в гори на физически лица в отдели 98-к и 101-б.
1.7. Изпълнение на горскостопанския план;
През изминалата година в изпълнение на дейностите от горскостопанския план
са реализирани:
-12098 м3 от възобновителни и отгледни сечи при планирани 12738 м3
- попълване на ГК на площ от 16,5 дка при планирани 16,5 дка
1.8. Промени в границите, собствеността, функционалността и
предназначението на горските територии в рамките на стопанството;
През изминалата година няма наплравени
1.9. Здравословно състояние на гората;
През изминалата година са:
- попълнени 42 броя сигнални листи
- идентифицирани са следните по-основни болести и вредители: корояди,
повреди от пожари и повреди от ветровал
- възникналите природни нарушения (ветровали, снеголоми, пожари и др.) са
с обща площ 1,73 ха
- не са установени негативни въздействия от следните антропогенни дейности.
- предприети са основно санитарни и принудителни сечи с обща площ 5,27ха
за подобряване на здравословното състояние на гората въз основа на постъпилите
предписания от РДГ и ЛСЗ.

1.10. Ползване/добиви и горскостопански дейности;
През текущата година се предвижда:
- да бъдат добити 6593 м3 дървесна,
- залесявания и почвоподготовка на площ от 30 дка
1.11. Гори с висока консервационна стойност;
Във връзка с мониторинга на ВКС 1.1 ежегодно се проверява в РИОСВ или на
интернет страницата им за новосъздадени защитени територии и/или зони, както и за
промени в заповедите за обявяването им и изискванията на плановете им за
управление. Няма настъпили промени в границите/състоянието на защитените зони и
територии на територията на стопанството.
Във връзка с мониторинга на биологичното разнообразие (ВКС 1.2-1.3) за
територията на стопанството през 2018 г. са попълнени общо 30 бр. формуляри, от
тях:
- 23 бр. формуляри за мониторинг на биологичното разнообразие - видовете
от ВКС 1.2 и 1.3 - редки, застрашени и ендемични животински видове,
- 7 бр. формуляри за мониторинг на ВКС 3 - редки, застрашени и изчезващи
горски екосистеми, вкл. ГФС.
Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 2 не са установени промени в
състоянието на горските ландшафти.
Извършеният мониторинг на горите с ВКС 3, включително Гори фаза на старост
показва, че горите в обособените ГВКС са в добро здравословно състояние.
Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 4 не са установени промени в
състоянието на горите, предоставящи екосистемни услуги.
Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 6 не са установени промени в
състоянието на горите с културни ценности.
1.12. Представителни образци от естествени горски екосистеми;
Общата площ на представителните образци на естествените екосистеми на
територията на ТП „ДЛС Витошко-Студена“.“ е 1186,4 ха, като от тях 492,3 ха са ГФС.
Няма настъпили промени в насажденията и безлесните площи, отделени като
представителни образци.
1.13. Въздействие на дейностите по управление върху околната среда;
След приключване на горскостопанските дейности /изведени сечи/ през 2019г.
е извършена оценка на въздействието им върху ключови елементи на околната среда,
съседни имоти и инфраструктура на територията на стопанството. От изготвените и
направени оценки на въздействието може да се направят следните по-общи
констатации:
- Значителни повреди по подраста в насажденията с извършена оценка не са
установени.
- По оставащия дървостой не са констатирани повреди над допустимите /над
2% по брой от оставащите на корен дървета/.
- Ограничени са до минимум случаите, при които се създават условия за
активиране на почвена ерозия върху тракторните и коларски пътища, като на
местата с опасности за развитие на ерозионни процеси пътищата са
рехабилитирани.
- В насажденията с изведени сечи е налична мъртва дървесина, както
лежаща, така и стояща.
- Не са установени съществени нарушения на изисквания за опазване на
водните течения.
- Не са констатирани неблагоприятни въздействия след извеждане на сечта
върху съседни насаждения и инфраструктура.

-

Ограничено е до минимум разпространението на инвазивни видове.

1.14. Въздействие на дейностите по управление върху социалната
среда;
През изминалата година няма постъпили жалби и сигнали, свързани с правата
и собствеността на местните общности и други заинтересовани страни.
В резултат на изпълнение на предвидените мерки не са допуснат съществени
въздействия от дърводобивните дейности върху източниците на питейна вода и други
ползвания на водни ресурси.
На територията на стопанството е осъществено използване на 12098м3
дървесина, същото е от работници на ТП ДЛС Витошко-Студена.ТП ДЛС Витошко –
Студена не възлага добива на фирми.
С цел снабдяване с дърва на местното население са изготвени списъци за 5 бр.
населени места, като са предоставени общо 482пл. м3 дърва за огрев.
Не е допуснато повреждане на обекти от културно-историческо, икономическо,
екологично, религиозно или духовно значение за местните общности в резултат на
дърводобивните дейности.
Направени са дарения на манастир, дарен и строителен материал за ремонт на
покрив
1.15. Промени в околната среда;
В резултат от мониторинга на ВКС 3 не са установени съществени промени в
площта и състоянието на редките и застрашени местообитания.
В резултат от мониторинга на ВКС 1.2/1.3 не са установени съществени
промени в популациите на редки и застрашени видове.
В резултат на мониторинга на ВКС 1.1. не са установенипромени в следните
защитени територии и зони:ПП Витоша, ПЗ „Духлата“ ЗЗ Витоша BG 0000113, ЗЗ Река
Плакария BG0000617, ЗЗ Палакария BG0002084
През 2019г. засегнатите от големи природни нарушения гори са с обща площ
5,27: 3,54 ха каламитети, 1,6 ха пожари, 0,13 ха ветровал. Предприети са следните
мерки: санитарни и принудителни сечи.

