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I.ОБЕМ НА ВСИЧКИ ДОБИТИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ 

1.Добив и реализация на дървесина: 

За 2016 година ГППД на ТП „ДГС Провадия“ е 25 401куб.м. Сключените договори за 

възлагане на дърводобива чрез „Сеч и извоз до временен склад“ са за 19 449куб.м лежаща маса, 

на стойност 325 080лв, сключените договори за продажба на стояща на дървесина на корен са за 

5 952куб.м за 280 915лв, което е 100% спрямо текущия разчет. Добитата дървесина в района на 

ТП „ДГС Провадия” към 31.12.2016г= е 25 287куб.м, като реализираната е 25 183куб.м на 

стойност 154 99,33лв и представлява 99,55% от текущия разчет. 

Реализацията на дървесината по видове процедури е както следва: 

Вид процедура Отчет с натрупване за 2016 година в куб.м. 

Продажба на стояща дървесина на корен 7007 

Търг 1761 

Пряко и по ценоразпис 15989,38 

По чл. 193 381,25 

За нуждите на ТП  44 

Общо 25183 

Наличност на склад към 31.12.2016г. е 104 куб.м. 

Начислени са 125 681,53лв. такси за ползване на дървесина и недървесни горски продукти 

и са преведени във фонд за инвестиции в горите по банкова сметка на СИДП ДП Шумен в 

предвидените срокове. 

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 – 560,15 куб.м.  

- предоставяне на площи за пчелин – 14 дка  

- паша – 1177 бр.  

- гъби – 45бр.  

- сурови пръчки – 2000 бр.  

- плод орех – 500 кг.  

- билки – 1400 кг.  

3.Движение на сертифицирани и несертифицирани горски продукти:  

На територията на стопанството няма продадена 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 

продажбата на сертифицирана дървесина се съхраняват от лесничея по дърводобива и в 

счетоводството на стопанството. 

II.ТЕМПОВЕ НА РАСТЕЖ, ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И СЪСТОЯНИЕ НА ГОРАТА 

Разпределението на площта/ха/ на горите и горските територии, по видове собственост е 

следната: 

- Държавна – 12841,2 ха 

- Общинска – 1036,6 ха 



- Частна – 485,4 ха 

- Религиозна – 10,2 ха 

- Чуждестранна – 0,5 ха 

- Съсобственост – 5,2 ха 

Общо:          14379,1 ха 

Съгласно баланса на горските територии към 31.12.2016г. общата им площ в обхвата на ТП 

ДГС Провадия е - 14379,1ха, като залесената площ е 13426ха. От общата площ стопанството 

управлява – 12364,9ха, от които залесена 11414,0ха, 92,3% от площта на държавните горски 

територии. 

Средната възраст на гората е 46 години, средният бонитет е III (3,4), средната пълнота е 0,69. 

Общият дървесен запас без клони е 1 018 825м3, а с клони 1165455м3 т.е. на един ха - 85м3. 

Средният годишен прираст на горите е 23220 м3, съответно на един ха – 2,04м3. Проектираното 

годишно ползване по ГСП от 2014г. е 30 057м3 стояща маса с клони или 25666м3 лежаща маса. 

Най-разпространените дървесни видове са цер (41,7%), келяв габър (15,1%), мъждрян (6,8%), 

акация (6,6%), благун (5,5%), сребролистна липа (4,6%) и др.  

За възобновяване на горските територии се разчита предимно на естественото възобновяване с 

прилагането на дългосрочни сечи. Условията в района на стопанството са сравнително 

благоприятни за естественото възобновяване на цера, габъра, благуна, зимния дъб, акацията, 

сребролистната липа и др. В следствие на правилното и своевременно извеждане на 

лесовъдските дейности и мероприятия, възобновителния процес в горите, стопанисвани и 

управлявани от ТП ДГС Провадия, протича успешно и резултатите са много добри. 

През годината са спазени изискванията за повеждане на фитосанитарно обследване 

състоянието на гората. Има подадени общо 7бр. сигнални листи, които са регистрирани в 

интернет информационната система на ИАГ. Периодично получаваме указания от Лесозащитна 

станция гр.Варна, за сроковете и начина за борба с вредителите и имаме готовност за 

своевременна реакция. 

При извеждане на самите дейности не се наблюдава нарушение на целостта на терена, почвена 

ерозия, както и неоправдана загуба на дървесина. За случаите, когато терена бива нарушен са 

предприети мерки за възстановяване на повредените пътища от страна на фирмите изпълнители.  

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 2016г. на застрашени и изчезващи 

животински видове с природозащитно значение на територията на ТП „ДГС Провадия”, 

включени в приложение №1 към националното ръководство, определени за опазване на 

биоразнообразието, се установи, че наблюдаваните животински видове са запазили 

местообитанията си. Установяване стабилността на популациите е предмет на бъдещ мониторинг 

и анализ на получените данни. 

От извършения мониторинг, през 2016г. на местообитания на застрашени, изчезващи и 

ендемични растения са наблюдавани единични екземпляри. На база тези наблюдения към 

момента не воже да се направи обстоен анализ на популациите. Планиран мониторинг ще бъде 

проведен, като ще бъдат привлечени ескперти за консултация и ескпертен анализ. 

Здравословното състояние на горите е добро. Горскостопанските дейности са съобразно 

опазването на биоразнообразието и повишаване на природните ценности и ресурси. 

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 „Провадия” провежда срещи с местните общности във връзка с изпълнение на горско 

стопанските мероприятия и по отношение стопанисване на горите. 

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 Община Провадия и община Ветрино; 

- 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. 

V.РАЗХОДИ, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ГОРСКО-СТОПАНСКИТЕ 

ДЕЙНОСТИ. 

1.Лесокултурна дейност: 

1.1.Възобновяване на горите: 

- Попълване на горски култури – заложени са 13дка. 

- Отглеждане на култури – заложени за отглеждане 210дка. 

1.2.Стопанисване на горите: 

 - Отглеждане на млади насаждения без материален добив /осветления/ на площ 410дка. 

 - Отгледни сечи с материален добив /прореждания и пробирки/ на площ 2 099дка.  

 - Подпомагане на естественото възобновяване /изсичане на подлес/  6119дка. 

 - Маркиране на лесосечен фонд 2017г. – 22630м3. 

2.Защита на горските територии: 

2.1. Охрана на горите. 

Охраната се извършва основно от мобилен контролен екип, 1бр. автомобил с висока 

проходимост, като при необходимост се включват и всички останали мобилни групи. 

Горските стражари са оборудвани с необходимите мобилни средства за комуникация. 

Територията на стопанството е разделена на 2 бр. ГТУ. и 15 бр. охранителни участъци. 

Първи ГТУ „Ветрино“ – 9894,7 ха. 

Втори ГТУ „Провадия“ – 4484,4 ха. 

2.2.Лесозащита. 

През 2016г. няма заложени мероприятия и средства за провеждане на лесозащитни дейности, с 

изключение на санитарни сечи на площ от 100дка, със стояща маса 550пл.м3, които са включени 

към годишния план за ползване на дървесина. Извършени са санитарни сечи на площ от 12 дка. 

През 2016г. на територията на ТП „ДГС Провадия” няма използвани химични вещества и 

препарати за растителна защита и борба с вредителите в горите.. 

2.3.Противопожарни мероприятия. 

 - Поддръжка на минерализовани ивици – заложени 17000лм, които са опреснени три пъти. 

 - Други средства – извършено е доокомплектоване на ППД, като са закупени допълнително 4 

броя гръбни пръскачки, специализирани за борба с пожарите в горите. 

През отчетния период в териториалния обхват на ТП ДГС Провадия има регистрирани 3 броя 

приземни горски пожари на площ от 49дка в широколистни и иглолистни насаждения, като 

нанесена щета няма. От общата площ на засегнатите от пожари имоти 25дка са в общински и 

частни гори. 

За отчетния период Лесокултурните дейности са изпълнени изцяло със средства от 

стопанската дейност. Разчетените мероприятия са извършени със собствени работници и чрез 

възлагане на изпълнението на дейностите в ДГТ. 

Общото изпълнение на ЛКД спрямо планираните разходи за годината е на 92%. 



 

3.Лесоустройство. 

Извършена е прекатегоризация на площи от горски територии държавна собственост и е 

изготвен актуализиране на цифров модел на ГСП. 

4.Ловно-стопанска дейност. 

Дейността на ТП ДГС Провадия се изразявя в услуги и отчитане на такси, свързани с ловни 

билети, удостоверение за лов, ловни изпити, стопанисване на дивеча, разрешителни за лов и 

вноски за ползване на дивеч. 

5.Изпълнение на Финансовия план за 2016г. 

Финансовият резултат в приходната си част към 31.12.2016 г. е формиран от: 

- Продажба на дървесина хил.лв. 

- Странична дейност            хил.лв. 

- Приходи от услуги            хил.лв. 

- Приходи от лихви            хил.лв. 

- Приходи от финансиране хил.лв. 

Финансовият резултат в разходната си част се формира от: 

- Материали                         хил.лв. 

- Външни услуги             хил.лв. 

- Амортизации             хил.лв. 

- Възнаграждения             хил.лв. 

- Социални осигуровки  хил.лв. 

- Други разходи             хил.лв. 

- Отчисления за фонд „Инвестиции в горите“ хил.лв. 

Финансов резултат: формирана е счетоводна печалба хил.лв. 

Към 31.12.2016 г. поделението няма задължения с изискуеми вземания от клиенти с изтекъл 

падеж. 

VІ.ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ 

За ГВКС на територията на ТП ДГС Провадия има изготвен подробен доклад от извършения 

мониторинг. 

Резултатите от извършения мониторинг в горите с висока консервационна стойност /ГВКС/ на 

територията на ТП „ДГС Провадия” показват, че насажденията 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: 

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

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

тенденцията за запазване на територията, подобряване състоянието на горите, видовия състав, 

увеличение на запаса и прираста от горите в района на ТП „ДГС Провадия” ясно се очертава от 

последната инвентаризация на горите през 2014г. 

За 2016г. горите и горските територии стопанисвани от ТП ДГС Провадия 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 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     

 

 

 

Изготвил: подписано и заличено  

(инж. A. Янева - зам. директор) 

 


