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Анализ на резултатите от проведения мониторинг в ТП „ДЛС Арамлиец"
през 2019 г.
(Критерий 8.1)
1.1. Финансов план на стопанството;
ТП „ДЛС Арамлиец" 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" и фонд "Резервен".
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По финансов план за 2019 г. разчета на стопанството е 19003 м3
дървесина, от която е добита дървесина с обем 13 617 м3
От планираните по финансов план за 2019 г. разходи от 1389 лв. за
дейности в горите са изразходвани 648 лв.
От планираните по финансов план за 2019 г. приходи от 16000 лв. от
странични дейности са постъпили 37104 лв.
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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.
1.3. План / програма за обучение и квалификация на персонала;
През 2019 година са проведени следните обучения в ТП „ДЛС Арамлиец"
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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
„ДЛС Арамлиец“ е:
- закупено облекло и оборудване – 8 бр. каски и светлоотразително облекло;
- попълнени и подписани са в съответните срокове инструктажните книги и
проверовъчните листи за работещите, в т.ч. и на външните подизпълнители;
- направени са обучения и инструктажи за здравословни и безопасни условия на
труд на персонала в стопанството и работниците на подизпълнителите;
- няма регистрирани трудови злополуки в стопанството през 2019 г.;
- трудоустроено е едно лице – гл. счетоводител;
- предоставени обезщетения няма;
- Направени са профилактични прегледи на служителите на ТП „ДЛС Арамлиец“.
1.5. Ангажиране на заинтересованите страни;
През изминалата година:
- е осъществена кореспонденция със следните заинтересовани страни -Полиция,
РДГ, дърводобивни фирми, НПО, във връзка със следните по-важни поводи,
свързани с дейностите на стопанството: охрана, стопанисване, опазване, лов,
болестта Африканска чума по свинете, пожари и др. текущи дейности в
стопанството, вкл. обсъждане и мониторинг на ГВКС;
- осъществени са срещи с кметовете на населени места, свързани с 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: изисквания на FSC горска сертификация,
Африканска чума, лов, противопожарни мероприятия, въпроси, свързани с
изпълнението на договорите на фирмите-изпълнителки.
1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите;
През изминалата година:
- През 2019 година служителите на стопанството са извършили общо 376
проверки: 211 проверки на горски територии, 165 проверки на превозни
средства. Съставени са 3 констативни протоколи за констатирани нарушения в
горски фонд. По Закона за горите има 3 акта и е задържана 6,00 куб.м незаконно
добита дървесина.
- във връзка с установените нарушения е потърсено и получено съдействие от
РДГ/ИАГ, полицията и прокуратурата.
1.7. Изпълнение на горскостопанския план;
През изминалата година в изпълнение на дейностите от горскостопанския план са
реализирани:
- 19 690 м3 от възобновителни и отгледни сечи при планирани 24 241 м3;
- не е допуснато превишение при добива на дървесина.

1.8.
Промени
в границите,
собствеността,
функционалността
и
предназначението на горските територии в рамките на стопанството;
През ревизионния период (по ГСП 2013 г.) не са настъпили промени в
собствеността върху горските територии в ТП „ДЛС Арамлиец.
Разпределението на територията по вид на собствеността, е както следва:
Държавна собственост: 7 917.4 ха.
Общинска собственост: 2 289.5 ха.
Частна /физически лица/ собственост: 166.0 ха.
Частна /юридически лица/ собственост: 158.0 ха.
гори по чл. 19 от ЗСПЗЗ: 254.0 ха.
Религиозна собственост: 20.4 ха
Общо: 10 551.3 ха.
През 2019 година няма издадени заповеди на МЗХ във връзка с промяна
предназначението на горските територии на ТП „ДЛС Арамлиец“.
1.9. Здравословно състояние на гората;
През изминалата година са:
- попълнени 9 броя сигнални листа, в т.ч- 3 бр. за корояди, 6 бр. педомерки и
листоврътки.
През 2019 г. увредените гори на територията на стопанството са от корояди-8.6 ха и
от абиотични фактори -24.6 ха.
- предприети са основно санитарни и принудителни сечи с обща площ 33.2 ха 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 14 648 м3 дървесна;
- ремонт и строеж на 3 км пътища и съоръжения свързани с горскостопанските
дейности.
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 и състоянието на защитените зони и територии по
ВКС 1.1
Във връзка с мониторинга на биологичното разнообразие ВКС 1.2 и ВКС 1.3 през
2019 г. са попълнени 15 бр. формуляри.
При мониторинга на биологичното разнообразие (ВКС 1.2 и ВКС 1.3) е
констатирано:
Видра – 1 бр. мониторинг;
Осояд – не са наблюдавани индивиди при 2 бр. мониторинг;
Гълъб хралупар – 1 бр. мониторинг;
Горски бекас – 1 бр. моиторинг;
Малък ястреб – 1 бр. мониторинг;
Малък креслив орел – не са наблюдавани индивиди при 2 бр. мониторинг;

Среден пъстър кълвач - не са наблюдавани индивиди при 1 бр. мониторинг;
Сив кълвач – 1 бр. мониторинг;
Бл. Елен – 4 бр. мониторинг;
Златка - не са наблюдавани индивиди при 1 бр. мониторинг;
Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 2 не са установени промени в
състоянието на горските ландшафти.
Във връзка с мониторинга на горите с ВКС 3 /2 бр. попълнени формуляри/се
установи, че горите в обособеното 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 Арамлиец" е 711.7 ха, като от тях 100.5 ха са ГВКС.
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 2019 г. 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;
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 ползване на 7575 мЗ дървесина от
местни фирми.
С цел снабдяване с дърва на местното население са изготвени списъци за 5 бр.
населени места, като са предоставени общо 1094 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.
1.15. Промени в околната среда;
В резултат от мониторинга на ВКС 1.2 и ВКС 1.3 не са установени съществени
промени в популациите на редки и застрашени видове.
В резултат на мониторинга на ВКС 1.1. не са установени промени в защитени
територии и зони:

Изготвил:
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Съгласувал:
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Дата: 25.02.2020 г.

