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В териториалния обхват на Регионална дирекция по горите - Ловеч са включени 

горските територии на две области- Ловеч и Плевен. Преобладаващ е делът на недържавните 

гори- 57 %.  Държавните горски територии са 43 %, разпределени в 8 бр.  ДГС и 1бр. ДЛС. От 

тях 7 бр. ДГС и 1 бр. ДЛС са териториални поделения на СЗДП гр. Враца, а 1 бр.ДГС / на 

територията на община Тетевен/  са териториални поделения на ЮЗДП гр. Благоевград. 

Втори по големина е делът на горските територии собственост на физически и 

юридически лица - 37 %. Общинските гори са 18 %, които са разпределени в 8 общини от 

Ловешка област и 11 общини от област Плевен. На територията на дирекцията има 2 % гори 

религиозни собственост - на  Гложенския  и Троянския  манастири и др. вид собственост гори, 

като горските корперации «Дъб» и «Цер» в община Плевен и горските сдружения /»Михаля» и 

«Екоресурс-2011» и гори, собственост на читалище «Напредък 1867г.» гр.Пирдоп, намиращи се 

в земл. на с. Дивчовото, община Тетевен, област Ловеч. 

Горски ресурси 

Отчета за горските територии към 31.12.2021 год. бе представен от Държавните горски и 

ловно стопанства на територията РДГ -  Ловеч. Отчетните форми за територията на ДГС- 

Тетевен включва обобщена информация: Тази за ДГС Тетевен плюс тази за териториите на 

бишите ДГС – Рибарица и ДГС – Черни Вит. 

От общинските структури по управление на горските територии и лесовъдите към 

общините, отчетни форми изготвиха, община Троян и община Плевен.  

Всички други отчетни форми бяха изготвени от РДГ – Ловеч по подадени данни от 

общините и по данни от информационната система system iag. 

Тази година, както предходната, бяха изготвени отчетни форми отделно за горите върху 

горски територии и такива върху земеделски земи.    

 За всички ДГС/ДЛС, данните са по извършената инвентаризация и изработените 

горскостопански планове след 2012 год. Изготвени са и отчетните форми за горите върху ССФ 

/така наричаните гори временно стопанисвани от общините/. Такива площи останаха основно в 

община Троян и община Априлци. Там при изготвянето на протоколите по чл. 19, голяма част 

от площите с характеристика на гора са попаднали в раздел 1 и фактически остват общинска 

собственост с неустановен статут. 

 Общата площ по отчетна форма 1 ГФ (включително и площите на резерватите, които са 

гори на МОСВ) на РДГ-Ловеч възлиза на 216459ха, от която залесена  207 053 ха (влючително 

137 ха гори на МОСВ). Отчетните форми са изготвени по общини като има и отделна отчетна 



форма за ПП “Персина” към  ТП ДГС - Никопол, който попада на територията на общини гр. 

Никопол и гр. Белене. 

 Към отчета на  ТП ДГС – Никопол е включена форма за резерватите на острови „Китка” 

и „Милка” и резерват „Персински блата” стопанисвани от МОСВ. Същата е в размер на 137 ха 

(по данни от 2006 год.). 

           В сравнение с отчета за 2020 год. площта на РДГ  се е намалила с  4 ха, всичките в гори 

собственост на община Плевен. Намалението е резултат от изключване на горски територии във 

връзка с поддържане на инфраструктурни обекти – жп линия и язовир. 

 През 2021 година няма движение на площите свързани с магистрала „Хемус”, тъй като 

още не са уточнени точното трасе на магистралата и не са извършени отчуждителните 

процедури. 

 Разпределението на площта по видове собственост през последните две години без 

горите на МОСВ е както следва: 

Разпределение на площта по видове собственост  и вид територия в ха 
Вид 

собственост 

Обща 

площ 

ДГТ ОГТ Частни 

физ. лица 

Частни 

юрид.  лица 

Религиозни % от обща- 

та площ 

Горски 

територии 

2020 год 

185781 91315 28639 60668 3136 2023  

Горски 

територии 

2021 год. 

186936 92497 28626 60654 3136 2023 86 

+/- 1155 1182 -13 14 0 0  

Земеделски 

територии 

2020 год. 

26240 4678 9299 10974 1289   

Земеделски 

територии 

2021 год. 

24858 3297 9298 10974 1289  12 

+/-  -1381 -1 0 0 0  

ВСО 2020 

год. 

4305  4305     

ВСО 2021 

год. 
4528  4528    2 

 +223  +223     

Общо 2021 

год. 

216322 95794 42249 71628 4425 2023  

% 100 44 20 33 2 1  

 Както се вижда от представената таблица горските територии са 86 % от площта на 

инвентаризираните гори за територията на РДГ Ловеч. 14% са площите върху земеделски земи, 

от които 4528 ха са площите на горите временно стопанисвани от общините.  

 Най-големи площи гори върху земеделски земи са собственост на общините и частните 

физически лица. Причините за наличието на гори върху земеделски земи са следните: 

1. За горите държавна собственост. 

  Като цяло това са гори върху земи временно стопанисвани от общините, които са 

включени в протоколите по чл. 19 в приложение №2. За част от тях още няма издадени 

заповеди за промяната на вид територия от земеделска в горска. През настоящата година бяха 

издадени редица заповедии за промяната на предназначението на териториите за тези гори. 

Най-голяма площ като държавна горска територия бе включена за района на ДЛС „Русалка” гр. 

Априлци, а по-малки за ДГС Ловеч и ДГС Плевен. Увеличение с 14 ха в държавните горски 

територии има и от закупуване на гори на частни физически лица.  По – малка част от площите 

са държавен поземлен фонд,  част са и гори стопанисвани от „Напоителни системи” АД (ДГС 

Плевен и ДГС – Никопол), както и на други държавни структури. Например в ДГС – Никопол 



има площи - собственост на Министерството на отбраната, Министерството н енергетиката  и 

на МОСВ. 

2. За горите общинска собственост 

Видно от таблицата гори върху земеделски земи общинска собственост са на площ от 

13826 ха, от които 4528 ха са ВСО. Причините за това са следните: 

 Голяма част от горите върху земеделски земи са възстановени на общините по Закона за 

стопанисване и ползване на земеделските земи. Като има случаи (община Гулянци), при което 

веднъж бяха възстановени гори като земеделски земи, а после същите площи бяха заявени и 

като гори и голяма част възстановени по ЗВГЗГФ. 

 В област Плевен има общини, чиито гори са изцяло, или почти изцяло върху земеделски 

земи -  община Долни Дъбник, Долна Митриполия, Искър, Червен бряг и други. 

 За горите ВСО, които ще останат общинска собственост причината е следната: 

 Същите са почти изцяло в община Троян и община Априлци, където тези площи са 

включени в приложение № 1 ва протоколите по чл. 19. Същите са на площ от 4528 ха. Статута 

на тези площи е не уточнен, тъй като общините така и не вземат решение по какъв начин ще 

стопанисват тези територии, като гори, или като земи. 

 Намаленито в общинските горски територии от 13 ха се дължи на следното: 3 х са 

изключени от ГТ на община Плевен, във връзка с поддържането на държавната железопътна 

структура. 10 ха от ОГТ са прехвърлени на държавата, поради предстоящо преминаване на 

трасето на автомагистрала „Хемус”, но същите още не са отчуждени.. 

3. За горите собственост на частни физически и юридически лица 

 Горите върху земеделски земи собственост на частни физически и юридически лица са 

площи възстановени по ЗСПЗЗ. В по – голямата си част, те се намират в област Плевен– 63% за 

гори собственст на частни физичски лица и 88% за гори собственост на юридически лица. 

Същите основно са издънкови акациеви насаждения, които са резултат от залесявания в 

миналото с цел повишаване лесистостта на Плевенска област, която е най-ниската в страната.   

 Движение на площите между частните физически и юридически лица не е отчетено тъй 

като не е възможно да се проследят сделките по покупко – продажба на имоти.   

 Движението при другите видове собственост е малко и се дължи на закупуване от 

държавата на гори собственост на частни физически лица и в малка степен на реституционни 

процеси. 

 Разпределението по видове собственост в различните Държавни горски стопанства е 

неравномерно изразено като се има в предвид, че основният дял частна собственост е в 

равнинния и полупланински район на РДГ-Ловеч. Въстановената общинска собственост около 

75% е в община Тетевен в ТП ДГС-Тетевен, където тя е в размер на 18218 ха.  

 Залесените площи по видове гори са претърпяли следните промени: 

 Иглолистните гори са се намалили  с 82 ха в следствие на:  

- извеждане на санитарни и принудителни сечи след пожари, снеговал, снеголом, 

нападения 

от корояди и др.  

- Преоценка на някои насаждения, при които в следствие на 

естествени процеси широколистната растителност е станала доминираща. 

 Широколистните високостъблени гори са се увеличили с 112 ха. Същото се дължи на 

проведени окончателни фази в издънкови насаждения за превръщане в семенни, новозалесени 

площи и преоценка на някои площи от изведени санитарни/принудителни сечи в иглолистни 

култури. 

 Издънковите гори за превръщане са се намалили с 9 ха от проведени окончателни фази в 

тях. 

 Нискостъблените гори са се намалили с 1 ха от изключени площи.  



 В отчетната форма 5 ГФ е показано разпределението на ползването по горскостопански 

планове и осъщественото такова в зависимост от вида собственост.  

 Общото осъществено ползване от всички видове собственост за 2021 год възлиза на 272 

153 /258307/ м3 лежаща маса, от които 153 999 /149 064/ м3 от възобновителни сечи, 118 154 

/109 243/ м3 от отгледни сечи, 8 713/8 240/ м3 от принудителни глави, 16453 /12 400/ от 

принудителни отгледни и 1877 /11 607/ от технически сечи. Спрямо предходната 2020 год. се 

отчита увеличение в ползването с  13846 м3.  

 Техническите сечи са проведени главно в просеки под електропроводи, в просеки за 

тракторни пътища и въжени линии за усвояване на дървесината от определени за сеч 

насаждения, просеки за просветления на път. В сравнение с 2020 година те са значително по-

малко по размер, тъй като тази година не са провеждани и отчитани сечи по трасето на 

магистрала „Хемус” 

 От представените отчетни форми ползването по ГСП в държавните гори в момента е в 

размер на 175029 м3  лежаща маса, включително 2761 м3 вършина.  

 Осъщественото ползване в ДГТ е в размер на 158 662 м3 м3 лежаща маса, от които 46 

840 м3 от възобновителни сечи, 62 505 м3 от отгледни сечи, 4 683 м3 от принудителни главни 

сечи, 13 138 м3 от принудителни отгледни сечи и 1496 м3 от технически сечи. Осъщественото 

ползване  е с 14 828 м3 в повече  от това през 2020 год. 

 Не се констатираха превишения в ползването по ГСП. Забелязва се засилено ползване в 

иглолистните гори – 37 765 м3. Същото се дължи на провеждането на санитарни и 

принудителни сечи в размер на 10 934 м3. Във широколистните високостъблени гори 

възобновителнит сечи са изпълнени 45% по площ и 49% по запас. Като цяло няма 

преизпълнение на предвиденото по ГСП за никои видове гори.  Превишение по категории 

дървесина има при дървата. Причината се състои в това, че техниката, с кото се работи в горите 

не съответства на съвременните изисквания, основните работници в горите са с ниска 

квалификация, а заедно с това дървата през 2021 година повишиха цената си и са бързо 

ликвидна стока. 

 Ползването в общински гори е в размер на 44 878 м3 лежаща маса, в повече  с  6 795 м3 

спрямо 2020 год.  Основното ползване е осъществено в общините  Тетевен, Троян, Плевен, 

Угърчин и Априлци, където общинските горски територии са най –голяма площ. Ползването в 

общинските гори е значително по – малко от предвижданията на ГСП. Някои общини не 

осъществяват ползване от горите си.  

 В горите собственост на частни физически лица ползването е в размер на 50 161 м3 – 

намаление с 2 091 м3 спрямо 2020 год. Като цяло в частните гори се наблюдава низходяща 

тенденция в обемите на ползване – на пример - 104005 м3 през 2015 год,  103 660 м3 през 2014 

год. и три/четири кратно намаление спрямо 2006 год. – 214070 м3. Ползването се осъществява 

основно в равнината и полупланинска част на РДГ. 

 Сравнение с ползване по ГСП от гори на частни физически лица не може да се направи 

тъй като няма обща статистика и размер на ползването по изготвените горскостопански 

програми. 

 Намалението на ползването в горите частна собственост е обусловено от следното: 

 1. В периода 2001-2010 год. бяха изсечени до голо значителни площи и атрактивните 

такива останаха малко. 

 2. Подходящите и с по-голям размер имоти са оползотворени. 

 3. В защитените зони по „Натура – 2000”, поради редица ограничения и най-вече поради 

наложената такса от 280 лв за ползване от имот, в редица имоти не се извършват мероприятия. 

 4. Промените в Закона за горите и Наредба № 8 за сечите в горите (отпадане на 

нискостъбленото стопанисване в издънковите дъбови гори и ограничаване на процента на 

ползване при възобновителните сечи). 



 Трябва да отбележим, че наложените ограничения до някъде увеличават нарушенията в 

горите частна собственост, както и незаконният добив на дървесина. 

 Ползването в горите на юридически лица е 12 372 м3 намаление спрямо 2020 год с  6 969 

м3. същото се дължи на факта, че през настоящата година нямаше проведени технически сечи 

по трасето на магистрала „Хемус”, където бе съсредоточено значително ползване през 2020 

година. 

 Ползването в религиозните гори е в размер на 6 080 (5 105 м3 през 2020 год.). 

Осъществено основно в горите на Троянска света обител „Успение Богородично”. 

 За горите от всички видове собственост, се наблюдава малко увеличение, или запазване 

на размера на ползване. 

 Така осъщественото ползване не може да се сравни с ползването по ГСП, особено за 

горите частна собственост /липсата на ГСП/, но като цяло може да се каже, че за горите ДГТ 

съответства на потенциала им и е около или по- малко от предвижданията по ГСП, за 

общинските гори е под проектираното по ГСП, а за горите частна собственост се наблюдава 

низходяща тенденция. В тези гори се извършва засилен процес на подмладяването им и през 

следващите години очакваме тази тенденцията да се запази. 

 Превишения в ползването по категории дървесина  се констатира в категорията дърва. 

Същото е обяснимо тъй като и през тази година имаше относителна липса на пласмент на 

строителната дървесина (главно едрата) и в повечето случаи се подбираха насадения за добив 

на дървесина от категорията дърва. Също така частните собственици извършват добив основно 

на дърва за огрев, съобразно нуждите си. 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опазване на горските територии от нарушения 

1. Обобщено сведение  за резултатите от дейността  по контрола и опазване на ГТ в 

района на дейност на РДГ – Ловеч  

                                                           СПРАВКА  1 

за общия брой на извършените проверки по контрола и опазването 

на горските територии   през 2021 г. 

структури Обекти 

по 

чл.206 

Обекти 

добив на  

д-сина 

Превозни 

средства  

ловци Рибо-  

ловци 

Др.физ.  

лица 

Общ  

брой  

проверки 

43% 

37% 

18% 

1% 1% 

Разпределение на горите в района РДГ Ловеч                  

по собственост 

държавна частна 

общинска религиозна, училищна и др. 

гори в земеделски земи 



ЗГ 

РДГ - Ловеч   1712     2328      5123   1568 636   3456  14823 

ДГС / ДЛС      2975      2347   8928 10   1055  16314 

Общо РДГ и 

ДГС  

  1712     5303     7470 10496 646   4511  31137 

Общини – 

обл. Плевен 

       41       303      440     784 

Общини – 

обл. Ловеч 

     263          8               271 

ОБЩО      304      311      440    1055 

Горски 

сдруж. и др.  

      96            96 

Общо за 

раойна на 

РДГ Ловеч 

 

  1712 

 

 5703 

 

   7781 

 

10496 

 

  646 

 

 4951 

 

 32288 

 

През 2021г. в териториалния обхват на РДГ Ловеч са извършени общо 32288 броя 

проверки свързани с контрол на дейностите, предотвратяване на нарушения и опазването на 

горите, дивеча и рибните ресурси. За сравнение през 2020г. общо  извършените  проверки са 

били 34449, през 2019г. - 44524,  а през 2018г. - 34572 броя .  

Броят на проверките през 2021г. се разпределя , както следва : 

- от служители на РДГ са извършени общо 14823 броя проверки,  от тях само от горските 

инспектори  през 2021г. са изършени – 14604 броя проверки, през 2020г.- 14816 броя, през 

2019г.-13223 броя проверки и 10507бр.– 2018г.. Това са извършени проверки на превозни 

средства, лица и обекти свързани с ползването, преработката и търговията с горски, дивечови и 

рибни ресурси. Наблюдава се тенденция на увеличаване на проверките в периода 2018г.- 2020г. 

и леко намаление през 2021г., което се дължи основно на по-малко проверки на ловци, поради 

намаления интензитет на ловуването, повлияно от африканската чума по дивите свине.  

- от служители на РДГ без участие на ГИ са извършени общо 219 проверки по контрол 

на  дейностите в ГТ, / при 58 броя  през 2020г./ Увеличен е броя на контролните проверки по 

дисциплина на ползването в обекти за добив на дървесина. 

- от служителите на ДГС/ДЛС от териториалния обхват на РДГ- Ловеч през 2021г.са 

извършени общо  16314 броя  проверки, при отчет през 2020г.- 19575 проверки по контрол на  

дейностите в ГТ , през 2019г. -27348,  а през 2018г. - 22960 броя.  

Определено се наблюдава сериозна тенденция на намаляване на броя на проверките по 

контрол на дейностите и опазване на горските територии от страна на  ДГС/ ДЛС. Броя на 

проверките  през 2021г. е намален с 3261 броя спрямо 2020г., а през 2020г е намалял със 7773 

броя спрямо 2019г.. Това се дължи основно на намалени проверки по ЗЛОД / по-малко с 2542 

спрямо 2020г. и на физически лица / по-малко с 1396 спрямо 2020г ./  

- от служители на общините и оправомощени  по ЗГ с договори лесовъди през 2021г. са 

извършени общо 1055 броя проверки  по ЗГ в ОГТ, като през 2020г. броят проверките е  654, 

при отчет през 2019г.-770 броя, а през 2018г.- 993 броя. Тук  тенденцията е колеблива, като 

определено  има активиране спрямо 2020г. - увеличение с 401 броя проверки /ръст с 38%/. 

- от горски сдружения и други собственици на гори през 2021г. са извършени общо 96 

броя проверки, при 93 през 2020г., отчет през 2019г.-109 броя и през 2018г.- 112 броя.  

                                                         

СПРАВКА  2 

за общия брой констатирани нарушения и съставени АУАН по ЗГ, ЗЛОД 

и други закони   през 2021 г. 



структури КП – 

неизвестен 

извършител 

КП – 

известен 

извърш., 

но без 

АУАН 

Общо 

съставе- 

ни АУАН 

В т.ч. 

 

по ЗГ 

 

 

ЗЛОД 

 

 

ЗРА 

 

  

ЗЛР   

Общ брой  

установени 

нарушения  

РДГ - Ловеч 71  519 504 7 2 6 590 

ДГС / ДЛС 171 31 360 344 16   562 

Общо  242 31 879 848 23 2 6 1152 

Общини  45 1 32 32    78 

Общо за р-н 

на РДГ Ловеч 

287 32 911 880 23 2 6 1230 

 

Общия брой служители, имащи отношение по контрола и опазването на горските 

територии в обхвата на РДГ Ловеч  през 2021г. е както следва: 

- горски инспектори в РДГ – Ловеч – списъчен състав през 2021г.-  общо 22 броя, от тях 

3-ма  с висше образование и 19 броя със средно.  От общия брой  към 31.12.2021г. са заети- 22 

броя. 

- за държавните горски територии – горски надзиратели и служители по контрол на 

дейностите в горите общо  - 111 броя  за цялата територия на РДГ Ловеч, в т.ч.: по 

териториални поделения на ДП:         

СЗДП  ТП ДГС  Плевен – 10 бр.     

СЗДП  ТП ДГС  Никопол - 7 бр. 

СЗДП  ТП ДГС  Ловеч  – 15 бр. 

СЗДП  ТП ДГС  Лесидрен – 18 бр. 

СЗДП  ТП ДГС  Троян – 17 бр. 

СЗДП  ТП ДГС  Борима – 7 бр. 

СЗДП  ТП ДГС  Черни Осъм – 10 бр. 

СЗДП  ТП ДЛС „Русалка” – гр. Априлци –  12 бр.  

ЮЗДП ТП ДГС Тетевен – 15 бр. 

- общо за 19-те общини /11 от Плевенска област и 8 от Ловешка област/ с дейности по 

стопанисването, контрола и опазването на горските територии по данни от годишните доклади 

на Общините, през 2021г.  са  били ангажирани общо 42 лица.  

В общините  от Плевенска област /обща площ на ОГТ – 10912.7 ха/ с дейности свързани 

със стопанисване и опазване на горските територии през 2021г. са ангажирани общо – 21 лица.  

Само две общини имат  ОГТ  над 1500 ха, за които следва да се прилагат разпоредбите 

на чл.181, ал.3 от Закона за горите /общ. Плевен – 3864 ха и общ. Гулянци – 1909 ха./. 

Останалите осем общини имат възстановени гори с площи  по-малко от 500 ха. Община  Плевен 

– през 2017г. е обособено Общинско предприятие „Управление общински земи и гори” / УОЗГ / 

с отдел „Гори”, в коeто през 2021г. са били заети 10 служители с лесовъдско образование. 

Община Гулянци  към отдел „Управление общинска собственост има назначен 1 специалист 

„лесоинженер”. Община Никопол – 2-ма служители и сключен договор с фирма „Кожухаров 

2009” ЕООД. Община  Белене  - сключен договор с ДГС Никопол – ангажирани 5 служители. 

Община Долни Дъбник – има сключен договор с лесовъд на частна практика. Община  Червен 

бряг – към общината има един служител с лесовъдско образование. Община  Долна 

Митрополия  има сключен договор с ф-ма „ Илида форест консулт” ООД. 

Община  Пордим има 3-ма ангажирани служители. Община  Левски – има сключен договор с 

лесовъд  и общинска охрана. Община Искър – има сключен договор с лицензиран лесовъд. 

Община Кнежа – има сключен договор с лицензиран лесовъд. 



В общините от Ловешка област общо 8 на брой /обща площ на ОГТ – 29602 ха/  с 

дейности свързани със стопанисване и опазване на горските територии са ангажирани общо – 

21 лица. Четири от общините имат горски територии с площ по-голяма от 1500 ха /Ловеч, 

Угърчин, Тетевен и Троян/, а другите четири имат ОГТ в порядъка на 300-800 ха. В три от 

общините има обособени структурни звена : 

  Община Тетевен – площ на горските територии в обхвата на РДГ Ловеч- 18713 ха. Има 

обособена дейност „Управление и стопанисване на общинските гори”/УСОГ/, в която са 

назначени 10 служители с лесовъдско образование. 

Община Ловеч - площ на горските територии 1850 ха – има обособена горска структура с 

3-ма служители с лесовъдско образование. 

Община  Троян - площ на горските територии 5117,5 ха / поГСПот 2017г./– има 

обособена горска структура звено „Гори” с 3-ма служители с лесовъдско образование. 

Община  Угърчин – по данни от последната инвентаризация / 2015г./ ОГТ са  1612 ха – 

има обособена горска структура с 2-ма служители лесовъди и договор с  ДГС Лесидрен.  

Община Априлци – има 1 служител с лесовъдско образование и 1 вакантно място за 

специалист. 

Община  Летница – има договор с фирма регистрирана по чл. 241 от ЗГ за управление и 

стопанисване на горите и с фирма за охрана  за опазване на горските територии. 

Община  Луковит има  назначен на половин щат 1 служител техник лесовъд. 

Община  Ябланица  - 1 служител, няма назначени служители с лесовъдско образование. 

Управлението и опазването на горите на  Горовладелческите кооперации и другите 

собственици  на гори е организирано, както следва : 

Троянски манастир – възстановени гори – 1505,8 ха – има сключен договор с фирма, 

регистрирана по чл. 241 от ЗГ за управление, стопанисване и опазване на горските територии. 

  Гложенски манастир– собствени гори – 483 ха, има за сключен договор с лицензиран 

лесовъд. 

Горска кооперация  „Михаля” и „Екоресурс- 2011” – с възстановени гори – 900, 6 ха в 

землището на с.Дивчовото, община Тетевен – имат назначен служител лесовъд, а при 

организиране на ползване сключват договор с фирма, регистрирана по чл. 241 от ЗГ. 

НЧ „ Напредък 1869”- гр. Пирдоп, собственик на гори / 399 ха / в землището на с. 

Дивчовото и с. Голям Извор, община Тетевен - има сключен договор с ф. „Захир” ЕООД – гр. 

Етрополе. 

Горовладелческа кооперация „Цер” – с. Тученица , община Плевен , площ 269 ха  горски 

територии – има  договор с  лицензиран лесовъд за опазване на ГТ. 

Горовладелческа кооперация „Дъб” – с. Бохот , община Плевен , площ 570,7 ха  горски 

територии – има  договор с  лицензиран лесовъд и ангажирано 1 лице лесовъд от кооперацията. 

3. Дисциплинарни наказания, съставени актове, отнети лицензи и издадени присъди на 

служители, имащи отношение по контрола, опазването, ползването и стопанисването на 

горските територии:  

В РДГ Ловеч през 2021г. общо наказани 3-ма служители: на 2-ма горски инспектори са 

наложени дисциплинарни наказания „последно предупреждение” и 1 инспектор със  

„забележка”. 

През 2021г. в ТП на ДГС / ДЛС  са наложени общо 6 дисциплинарни наказания, в  т.ч.  

- с дисциплинарно наказание „Забележка” са наказани – 4-ма служители, от тях  служители на  

ЮЗДП ТП„ДГС Тетевен” -1 брой,  1 служител на СЗДП ТП„ДЛС Русалка” – гр. Априлци и 2-ма 

служители на СЗДП ТП „ДГС Никопол” .  

- с дисциплинарно наказание „последно предупреждение” са наказани – 2-ма служители на   

ЮЗДП ТП„ДГС Тетевен”  

Общо съставените АУАН на лесовъди за нарушения  по чл. 257 от Закона за горите през 

2021г. са 36 броя, от тях : 



- 1 брой АУАН на служител на ДГС  Лесидрен  

- 2 броя АУАН на служител на ДГС  Плевен  

- 2 броя АУАН на  лесовъди служители на Община Угърчин  

- на 13 лесовъда, регистрирани по чл.235 от ЗГ , работещи на частна практика са съставени 

общо 31 броя АУАН по ЗГ. Отписан от регистъра на ИАГ за упражняване на лесовъдска 

практика, по предложение направено от РДГ Ловеч, във връзка с влезли в сила наказателни  

постановления през 2021г. е един лесовъд на частна практика – Калин Каменов, на когото само 

през 2021г. са съставени 10 бр. АУАН за различни нарушения  по ЗГ. 

4. Извършени посегателства срещу служители по контрола и опазване на горските 

територии   

През 2021г. в РДГ Ловеч има информация за три инцидента.  

С писмени доклади от горски инспетори на РДГ Ловеч са регистрирани 2 случая на 

посегателства на служебен автомобил и отправяне на преки заплахи срещу горски  инспектори 

при РДГ и горски надзирател на ЮЗДП ТП ДГС Тетевен. 

- на 08.09.2021г. екип от трима горски инспектори с район на дейност общ. Луковит и 

общ. Ябланица  се отзовава  за съдействие на  горски надзирател от ЮЗДП ТП ДГС Тетевен  

относно сигнал за извършване на незаконна сеч в земл. с. Добревци, община Ябланица. При 

пристигане на място в гората заварват  две МПС-та - бус тип „баничарка” и Мицубиши 

Паджеро. Водачът  на мицубишито ги посреща враждебно с викове и при поискване от страна 

на ГИ да извършат проверка  на автомобила за наличие на дървесина, той замахва с нож три 

пъти в пряка близост към един от инспекторите. От джипа слизат още 4 лица, а  „баничарката” 

спира зад служебния автомобил на ивспекторите. ГИ са принудени да извадят служебното 

оръжие от кобур с цел оказване на респект и предотвратяване на инцидент с нараняване. 

Лицето прибира ножа, но продължава да заплашва, че има пушка  и че знае къде живее 

присъстващия  горски надзирател, служител на ДГС Тетевен и ще му счупи краката, а също и 

на жена му. Извикана е полиция за съдействие и е заведена жалба в РУ Ябланица за 

възпрепятстване на изпълнението на служебните задължения и отправяне на заплахи към 

длъжностно лице. В автомобилите не е установено наличие на дървесина, а само листа и кори, 

вероятно преди идването на ГИ е била изхвърлена  някъде в гората. 

- на 26.11.2021г. при обход в землището на с. Бацова махала, общ. Никопол, към 17 часа  

екипът на ГИ, отговарящ за района  чува шум от работа на моторен трион и се отправя към 

мястото, което се оказва в съседното  землище на гр. Славяново, общ. Плевен. При наближаване  

към мястото на сечта виждат светлина от прожектор към МПС и чуват шум от товарене. МПС-

то не спира, а се опитва да отхвърли служебния автомобил Лада Нива от пътя като го удря 

странично от дясната страна. Счупват се фаровете и автомобилът е одраскан. В същото време 

ГИ са се свързали с колегите си от екипа на район Плевен, които пресрещат нарушителя и го 

спират. Подаден е сигнал на тел. 112 и на място пристига екип на МВР, който съставя протокол 

за ПТП. ГИ извършват проверка на товара на автомобила, който е ТПС „Мерцедес” със закрит 

товарен отсек. Оказва се, че транспортира  6.6 пр.м3 дърва от акация. Съставени са 2 броя 

АУАН и автомобилът и дървата са задържани. По случая е образувано досъдебно производство 

от МВР.  

- в РДГ Ловеч е получен сигнал от директора на СЗДП ТП ДГС Лесидрен, че на 

29.11.2021г., в землището на с. Беленци, общ. Луковит  при извършване на проверка по сигнал  

за незаконна сеч е пострадал един служител – горски инспектор. Пристигайки в отдела, където 

се извършва  незаконната сеч, горските надзиратели заварват две жени и едно дете от ромски 

произход. Лицето, което извършва незаконната сеч избьгва в гората. Една от жините се държи 

агресивно  и заплашва горските служители с обидни думи. Разпорежда на сина си /детето/ да 

разтовари дървата от каруцата. Когато г. надзирател се опитва  да осуети това за запазване на 

нестонарушението до идването на служителите от МВР, извикани чрез сигнал по тел. 112, 

жената го удря със синджира от коня и трите лица се отправят към с. Беленци. Полицейският 



патрул ги задържа пред дома  на нарушителката. Образувана е проверка за посегателство върху 

горския  служител при изпълнение на служебните му задължения. Уведомена е иа  Районната 

прокуратура. 

5. Анализ на  разкритите  нарушения: 

5.1. Общ брой на нарушенията  по закони  вкл. непокрити с актове  

 В горски териториите от териториалния обхват на РДГ Ловеч през 2021г. са 

констатирани общо 1230 броя нарушения, в т.ч. са образувани 911 броя административно-

наказателни преписки, от тях по съставени АУАН по ЗГ – 880, АУАН по ЗЛОД – 23 и ЗРА – 2 

броя и ЗЛР- 6 броя, по констативни протоколи за нарушения от неизвестен извършител  общо  

287 броя, в т.ч. – за нарушения по ЗГ  - 285 броя  и 2 броя за нарушение по ЗЛОД,  

констатирани с  КП с известен извършител, но без АУАН – 32 броя по ЗГ.   

По Закона за горите са констатирани – 1197 общо   броя нарушения, в т.ч. от неизвестен  

извършител, установени с КП- 285 броя,  установени нарушения с 32 броя КП, но без съставен  

АУАН и образувани преписки по съставени АУАН по ЗГ – 880 броя. 

Съставените АУАН по ЗГ – общо 880 броя  се разпределят ,  от тях  32 АУАН , 

съставени  от служители на общините, които не се вписват в регистъра на РДГ. 

Общо по справка и вписани  в електронния  регистър на  РДГ Ловеч са 848 бр. АУАН по 

ЗГ, от които:    

- 447 бр. АУАН са съставени от служители на  РДГ,  в т.ч. 442 бр. АУАН са съставени от 

горски инспектори и 5 бр. АУАН от експерти 

- 3 броя АУАН са съставени от лесовъд на частна практика  и   

- 54 броя АУАН са съставени от служители на ИАГ, други РДГ и др. 

- 344 броя АУАН по ЗГ са съставени - от служители на  ДГС/ ДЛС- поделения на СЗДП 

и ЮЗДП . 

По Закона за лова  и опазване на дивеча  /ЗЛОД / - общо 25 броя нарушения ,  от тях по 

сигнали за неизвестен неизвестен извършител – 2 броя  и съставени АУАН –23 броя , в т.ч.  

  - 7 бр. АУАН, съставени  от служители на РДГ Ловеч и 16 броя от служители на ДГС / ДЛС . 

По Закона за аквакултурите и рибарството / ЗРА / са съставени 2 броя АУАН от служители  

на РДГ – Ловеч  

По Закона за лечебните растения / ЗЛР / – съставени АУАН – 6 броя от служители на РДГ .  

 

Сравнителна таблица за нарушенията по закони данните от регистъра  на РДГ Ловеч 

за  броя на  АУАН, съставени  само от служители на РДГ, ДГС/ДЛС и ИАГ 

 

                              

№ 

По закони  2016г. 

Бр. 

% 2017г. 

Бр. 

% 2018г. 

Бр. 

% 2019г. 

Бр. 

% 2020г. 

Бр. 

% 2021г. 

Бр. 

% 

1 По Закона за горите 2947 97 2375 97 1837 97,5 1566 98,5 973 96 848 96 

2 По ЗЛОД                          85 2,8 49 2,8 36 2,0 20 1,3 37 3,6 23 2,6 

3 По ЗРА                             1    5 0,3 2 0,1 2 0,2 2 0,2 

4 По ЗЛР                             1    4 0,2 2 0,1 3 0,3 6 0,7 

6 По ЗАНН н-я поЗГ 2 0,06 13 0,5 3        

ОБЩО 3036  2437  1885  1885  1015  879  

 

Както е видно от горната таблица запазва се тенденцията около 96-97 %  да са актовете, 

съставени за нарушения по ЗГ.  

Общо през 2021г. в електронния регистър  на РДГ Ловеч за съставените АУАН са 

вписани – 879 броя АУАН по ЗГ, ЗЛОД и др., от тях  53 % са съставени от РДГ , 41 % от ДГС и 

6 % от служители на ИАГ и др. 



От данните в таблицата по долу  се вижда, че през последните 4 години делът на 

актовете съставени от РДГ значително е нарастнал, за сметка  на намаляване на  броя на 

актовете съставени от ДГС / ДЛС. През 2019г. 36 % от  съставените АУАН са от служители на 

РДГ и 64 % от служители на ДГС. През 2018г.  това  съотношение  е било 26 % за РДГ и 74 % за 

ДГС  сравнено с 2021г. , делът на АУАН, съставени от служители на РДГ се е увеличил повече 

от два пъти. 

                       

Динамика на  броя на  АУАН по години, съставени  от служители на РДГ, ДГС/ДЛС и ИАГ за 

нарушения в териториалния обхват на РДГ Ловеч 

 

  ТП  ДГС/ДЛС Съставе- 

ни АУАН 

2018г. 

% от  

общия 

брой  

Съставе- 

ни АУАН 

2019г. 

% от  

общия 

брой 

Съставе- 

ни АУАН 

2020г. 

% от  

общия 

брой 

Съставе- 

ни АУАН 

2021г. 

% от  

общия 

брой 

       брой  %       брой  %     брой  %     брой  % 

Плевен 1065 69 854 53,7    407 40,1     232   26,4 

Лесидрен  198 10,5 97 6      69 6,8      69    7,9 

Тетевен 37 1,4 46 3      54 5,3      42    4,8 

Ловеч  20 1 8 0,5        5 0,5      14    1,6 

Други ТП 20 1 8 0,5      14 1,4        3    0,3 

Общо от служи- 

тели  на ДП  

1340 74 1013 64     549 54,1     360    41 

От служители на 

 РДГ и ИАГ 

476 26 577 36     466 45,9    519   59 

 Общо 1816  1590    1015      879  

 

В планинските райони  на община Троян и община Априлци не се съставят много АУАН. 

Това  се дължи на обстоятелството, че достъпът до ГТ е ограничен, не рядко той се осигурява от 

един основен път. В същото време това са райони  без наличие  на  компактно ромско население.  

В реда „други ТП”са посочени съставените от ДГС Троян-1 акта и ДГС Никопол –2 акта за 21г. 

От години за района на ДГС Плевен е характерно да се съставят много голям брой актове за 

нарушения по ЗГ. От общо съставяните в периода 2014-2019г. АУАН за нарушения в 

териториалния обхват на РДГ Ловеч повече от 50 % са съставени от служители на ДГС Плевен.  

През 2017г. техният дял е 76 % от общо съставените актове,  през 2018 – 69 % и през 2019г. -53 

%. Съставените актове от служители на ДГС Плевен често са неправомерни като съставянето на 

едно лице заловено при транспорт с каруца на 1 пр.м3 дърва се съставят актове за сеч, за 

достъп, за липса на документ за работа с моторен трион. След много опити  с консултации от 

страна на РДГ Ловеч за  ограничаване на  тази практика, през 2020г. актовете съставени от 

служители на ДГС Плевен са намалели на 40  % от общия брой общо за РДГ, а през 2021г. – на 

26 %. Въпреки  тази тенденция на намаление на погрешно съставяни актове все още има мног 

актове с пороци, които на практика  само затрудняват административно- наказателното 

производство. 

 Общата тенденцията  за РДГ Ловеч на намаляване на  общия брой актове е пряко 

свързана със стремежа  да  се съставят  качествени  АУАН въз основа  на  по-задълбочена 



подготовка при събране фактите. С придобиването на опит през последните 10 години от 

съдебната практика  служителите на РДГ се стараят да съставят по-коректни актове, за да бъде 

оптимална възможността да бъдат защитени в съда в случай на обжалване. По този начин 

голяма част от актове, натоварващи производството, за които няма достатъчно добре събрани 

фактически материали намаляха.  Юристите на РДГ придобиват все повече опит и през 2021г. 

са проведени  няколко  оперативни обучения в различни ДГС, с цел подобряване на качеството 

на съставянето на АУАН по ЗГ, за да могат да се постигат по- добри резултати в съда и да се 

намалят случаите, когато ще се  наложи да се плаща обезщетение от страна на РДГ при 

отменяне на АУАН. 

 5.2. Брой на нарушенията  по собственост на горските територии. 

Общият брой на нарушенията,  констатирани през 2021г. е 1230  броя и се разпределят  

по видове собственост на  териториите, както следва :  

- в държавни горски територии  /28 % / –342  броя, в т.ч. 175 бр. с АУАН и 167 броя по КП  

- в общински горски територии / 9 % / – 112 броя , в т.ч. 56 бр. с АУАН и 56 броя по КП  

  - в гори собственост на физически и юридически. лица  /38 % / – 469 броя, в т.ч. 387 бр. с 

АУАН  

и 82 броя по КП . 

  - в извън  горски територии  / 25 % / - 307 броя, в т.ч. 293 с АУАН  и 14 броя по КП 

Разпределението на нарушенията по видове собственост през предишните години е било 

с превез на нарушенията  в ДГТ, но с намаляване броя на актовете, съставяне от служители на 

ДГС нараства делът на  актовете  за нарушения в гори собственост на физически и юридически 

лица и тези установени извън горски територии – това са  актовете на обекти по чл. 206 ЗГ, за 

съхранение, на частните лесовъди за нарушения при издаване на докуметни свързани с добива и  

транспортирането на дървесина, за  липса на монтирани и функциониращи GPS-устройства на  

товарните превозни средства, транспортиращи дървесина  и други.  

  

                                                               Таблица 

за разпределение на установените нарушения през 2021г. по видовесобственост  на  ГТ 

        Вид  

Собственост  

на  ГТ 

 

     Общ  брой   

на  нарушенията 

Установени от РДГ и ДГС/ДЛС  и общините 

АУАН 

 

КП –неизв. 

извършител 

Известен 

 без АУАН 

брой брой брой 

ДГТ 342 175 146 21 

ОГТ 112 56 55 1 

ЮЛ и ФЛ 469 387 72 10 

Извън  ГТ 307 293 14  

Общо 1230 911 287 32 

 

5.3. Брой на съставените АУАН  по актосъставители  

        За нарушения по Закона за горите, по ЗЛОД, ЗРА , ЗЛР и други в териториалния обхват на 

РДГ Ловеч през 2021г. са съставени общо 911  броя АУАН. Разпределението на общия брой  

съставени  АУАН по актосъставители от различни институции е, както следва:                 

- от  служители на  РДГ Ловеч през 2021г. са съставени общо 462 бр. АУАН,  51 % от 

общия брой,  от тях  457 – от горски инспектори, 5 бр. – от експерти в РДГ Ловеч  



-   54 бр. от  служители в други РДГ и  ИАГ за нарушения, извършени на територията на 

РДГ Ловеч – 6 % от общия брой съставени АУАН. 

- от служители на ДГС/ ДЛС общо са съставени  360 бр. АУАН, което е 39,5  %   от 

общия брой съставени АУАН; 

- от служители на общини – 32 броя  /3,5 % /. 

- от лесовъди  на частна практика – 3 броя. 

Наказателните постановления  по АУАН, съставени от служители на общините /32 броя/ 

се издават от кметовете на общините и тези преписки не се регистрират в РДГ.  

В РДГ Ловеч няма информация за съставени актове от служители на МВР. 

Продължава тенденцията основните актосъставители  по ЗГ да са служителите на РДГ и 

ДГС / ДЛС. Въпреки дадените със Закона за горите правомощия на кметовете на Общините и 

служителите на МВР да съставят актове за нарушения по ЗГ, такава практика засега не се 

развива.  

При констатиране на нарушения по ЗГ или получаване на сигнали и кметовете и 

служителите на МВР предпочитат да се обръщат към  горските инспектори  на РДГ  или към   

ДГС/ДЛС за констатиране на нарушението и съставяне на  АУАН. С оглед на задължения, 

които имат в други аспекти  е разбираемо да търсят компетентната намеса на горките 

служители. От друга страна служителите на МВР винаги оказват съдействие на горските 

служители в по- усложнените  ситуации.  

5.4. Брой на актовете, съставени  за нарушения, извършени  от служители  на   

ТП  ДГС/ ДЛС, общини, вкл. кметове, лица на лесовъдска практика  по чл. 235 от ЗГ.През 

2021г. са съставени общо 36 броя АУАН  на 17 лесовъда , от тях : 

-съставени АУАН на  служители на ДГС / ДЛС   -  3 броя  

- съставени АУАН на  служители на Общини -  2 броя    

- на  лица,  упражняващи частна лесовъдска практика на територията на РДГ Ловеч  са  

съставени  общо 31 броя  АУАН на 13 лесовъда, като  на един от тях / Калин Каменов, на  

когото  е  отнет лиценза през 2021г./  са съставени 10 броя АУАН за нарушения по ЗГ. 

Характеристика на допусканите нарушения  

По-голямата част от нарушенията  са  на  лицата  по чл. 108 , ал.2  от ЗГ за неупражнен  

контрол  при извеждането на сечта. Съставените  АУАН са за: 

- 11 броя АУАН за неупражнил контрол като допуснал на сеч на немаркирани дървета    

 - 2 броя АУАН за неупражнил контрол  като е допуснал нарушаване на границите и на 

сеч в съседен имот  

- 2 брой АУАН за допуснати нарушения  на технологичен план. 

  - 1 брой - за издал позволително без насаждението да е маркирано. 

- 20 броя АУАН за допуснати нарушения  при издаване на превозни билети. 

През 2020г. са съставени15 броя АУАН на лесовъди на частна,близо два пъти по-малко 

са актовете спрямо предходните  три години. В периода  2017- 2019г. броят на АУАН, 

съставени на лесовъди на частна практика е 35-37 за година. Още по- значителна е разликата 

спрямо 2016г.–61 броя  

актовете и през 2015г.–123 броя, съставени на 41 лесовъда. Специфичното за 2015г. е, че за 

неупражнен контрол при извеждане на сечта са съставени  77 броя АУАН и 45 броя - за 

нарушения свързани с издаване на превозни билети. 

Фактори оказващи влияние за намаляване на броя на АУАН, съставени на лесовъди: 

- с направените промени в нормативната уредба и влизането в режим на издаване на 

електронни превозни билети, намаляха  нарушенията свързани с превозните билети, като бяха 

ограничени и други нарушения / транспортиране на незаконно добита дървесина /. 

- отнемането на лицензите на лесовъди, които  развиха практика да  издават голям брой 

позволителни за сеч, в т.ч. на себе си като лица по чл. 108, ал.2 от ЗГ без физически да е 

възможно да упражняват реален контрол при извеждането на сечите . 



- въведената практика на 100 % проверки на имотите, за които се предлага  

утвърждаване на горскостопански програми е друг фактор, който ограничава  извършването на 

нарушения  при  изготвяне на програмите и последващото издаване на позволително за сеч. 

5.5. Брой на актовете съставени за неизпълнение на противопожарните мероприятия. 

През 2021г. няма съставени актове за неизпълнение на противопожарни мероприятия. 

5.6. Брой на актовете съставени за неспазване на правилата за пожарна  безопасност 

През 2021г.  няма съставени актове за неспазване на правилата за пожарна безопасност.  

5.7. Анализ на дейността на отделните екипи от горски инспектори   

 

 СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА  ЗА ПРОВЕРКИТЕ ПО ЕКИПИ 

за периода от 01.01.21г. до 31.12.21г. и общо през 

същия период на 2020г. 

  

 екип  ГИ 

Обек

т и 

206 

ЗГ 

Обект

и за 

добив 

д-

сина 

 Превоз

ни 

средств

а 

 Ловц

и 

 Риб

о- 

ловц

и 

Други 

физичес

ки лица 

Общо  

проверк

и  

Съст

а- 

вени 

актов

е  

Съст

а- 

вени 

КП- 

неизв

. Изв.  

Среден 

бр. 

провер

ки 

дневно 

  брой брой брой брой брой брой брой брой брой брой 

1 екип Троян 681 339 1209 200 32 254 2715 52 11 6,7 

2 
екип 

Угърчин 
40 572 749 304 70 595 2327 28 

3 5,5 

3 екип Ловеч 100 183 329 262 132 496 1502 17 1 3,4 

4 
екип 

Луковит 109 105 419 252 3 422 1310 94 

2 2,1 

5 
екип 

Тетевен 246 410 135 144 0 204 1139 44 

38 1,9 

6 
екип Риб- 

ЧВ 101 200 302 48 2 240 893 18 

5 2,2 

7 екип Ч.бряг 62 30 471 105 8 214 890 88 5 2,0 

8 
екип 

Никопол 178 110 921 150 389 597 2345 48 

3 5,2 

9 
екип 

Плевен 195 160 591 103 0 434 1483 68 

3 3,3 

ОБЩО за 21г. 1712 2109 5123 1568 636     3456 14604 457 71 3,4 

За този период 

20г. 
2105 2042 5282 2280 618  2547 14874 466 

44  

Разлика –, + -393 +67 -159 -712 +18 +909 -270 +9   

 

Най-общо сравнени резултатите за извършените от екипите на ГИ проверки през 2020г. и 

проверките този период през 2021г.  показват  намаление на общия брой с 270 броя. При 

сравняване броя на отделните видове проверки се вижда, че има по-съществени разлики при 

проверките на обекти по чл. 206 от ЗГ и ловците. За намаляване броя на проверките в обекти по 

чл.206 ЗГ причините са следните: намален е броят на регистрираните и редовно 

функциониращи обекти. През 2021г. се наблюдаваше и едно относително намаление на 

интензивността на работа на тези обекти.  



Намалението на проверките на ловци е пряко свързано с намалените запаси от дива 

свиня и съответно намаления брой ловни излети и участници в тях.  

Малко по-малко са преките проверки на  превозни средства, но значително са нарастнали 

проверките на физически лица / с 909 броя/ като  основната причина е засиленото проверяване 

на издадените он-лайн превозни билети и извършването на насрещни проверки по адрес на 

доставка, както и по-прецизното проверяване на  спазването на законовите изисквания  при 

издаване на превозни билети.  

Разликата  в броя на проверките  по горски екипи се държи преди всичко на спецификата 

на районите,  в които работят. В планинските  райони с по-голяма концентрация на  

дърводобивни обекти и обекти по чл. 206 от ЗГ като този на община Троян проверките  са  

повече наброй. В равнините  райони  с голяма разпръснатост на горските територии  и ниска 

лесистост като р-н Плевен, р-н Ч. бряг и р-н Луковит  проверките са значително по-малко на 

брой.  

Екип  от горски инспектори  с район на дейност община Троян и община Априлци.  

В района  на екипа попадат  4 поделения на СЗДП Враца : ДГС Троян, ДГС Борима, ДГС Черни 

Осъм и ДЛС „ Русалка” – Априлци. Това е планиски район с голяма компактност на горските 

масиви. В района на ДГС Троян има и голяма концентрация на обекти по чл.206 от ЗГ -

преработващи дървесина предприятия. Тук  няма райони с компактно ромско население. 

Районът е добре развит индустриално.  

Специфика на нарушенията: В този район нарушенията рядко се извършват от случайни 

граждани без отношение към процеса на редовния дърводобив, са най-често това са 

работниците на фирмите, извършващи дърводобива в имоти с редовно издадени позволителни 

за сеч. Причините се коренят в занижен контрол от служителите на ДГС, когато се касае за 

държавни ГТ и от лесовъдите на частна практика  за  ЧГТ. Най- често нарушенията са при 

извършване на сеч в количества  значително по-големи от разрешеното по позволителни за сеч 

и нарушаване на границитес други имоти. Дърветата се маркират с КГМ с неясен отпечатък, 

всички отсечени дървета  са маркирани, голяма част от тях най-вероятно след отсичането, но не 

е възможно да се идентифицира  КГМ. Нарушенията  най-често се откриват при транспорта на 

дървесина  и са свързани с транспортиране два пъти с един билет, неработещи GPS- устройства, 

транспортиране на по- голямо количество дървесина от описаното в ПБ. Друг вид нарушения в 

този район са свързани с прекъснати записи или наработещи видеосистеми в обектите по чл. 

206 от ЗГ. 

нарушаване на границите, извършване на сеч  

Издадени ПС за имоти в ГТ през 2021г.- общо – 1204 броя 

В т.ч.   ДГТ –  464 

  ОГТ –  62 

   ГТ  на физ лица  –  571 

   ГТ  на юр. лица  –   55 

   Религиозна собств. - 52 

Брой на обектите по чл. 206 от ЗГ – 135 броя 

Общо извършени проверки – 2715 броя 

Съставени актове – 52 броя 

 Екип  от горски инспектори  с район на дейност община  Угърчин.  

Районът  е част от територията на  СЗДП Враца  ТП ДГС Лесидрен. Горите в този район 

са от Предбалкана,  индустрията  не е много развита, има  по-висока безработица и по-нисък 

социален статус на населението /има населени места с по-голяма компактност  от 

българомохамедани/, граничи с населени места с ромско население.  

Специфика на нарушенията: В този район нарушенията по-често се извършват при 

постоянни набези от ромско население от съседни населени места, а също и от работниците на 

фирмите, извършващи дърводобива в имоти с редовно издадени позволителни за сеч. 



Най-често нарушенията са извършване на незаконна сеч без позволително, в малки количества, 

но постоянно, като дървесината  се извозва с пригодени джипове и бусове, в повечето случаи в 

тъмната част на деня. Екипът често извършва вечерни проверки и работи в пряко 

сътрудничество със служителите на РУ- Угърчин. 

При нарушенията свързани с издадени ПС най-често се извършва сеч в количества  

значително по-големи от разрешеното по позволителни за сеч и нарушаване на границитес 

други имоти. Дърветата се маркират с КГМ с неясен отпечатък, всички отсечени дървета  са 

маркирани, голяма част от тях най-вероятно след отсичането, но не е възможно да се 

идентифицира  КГМ. Нарушенията най-често се откриват при транспорта на дървесина и са 

свързани с транспортиране два пъти с един билет, неработещи GPS- устройства, 

транспортиране на по- голямо количество дървесина от описаното в ПБ или от различни 

дървестни видове.  

Издадени ПС за имоти в ГТ през 2021г.- общо – 386 броя 

В т.ч.   ДГТ –  133 

  ОГТ –  19 

   ГТ  на физ лица  –  214 

   ГТ  на юр. лица  –   20 

   Религиозна собств. - 0 

Брой на обектите по чл. 206 от ЗГ – 11 броя 

Общо извършени проверки – 2327 броя 

Съставени актове – 28 броя 

 Екип  от горски инспектори  с район на дейност, обхващащ ГТ на община  Ловеч и  

община  Летница.  

Районът  съвпада  териториалния обхват  СЗДП Враца ТП ДГС Ловеч. Горите в този 

район са от Предбалкана,  индустрията е средно развита, има населениместа с безработица и по-

нисък социален статус на населението /има населени места с ромско население/ .  

Специфика на нарушенията: В този район нарушенията се най-често са свързани 

извършване на незаконни действия при дърводобива в имоти с редовно издадени позволителни 

за сеч. Причините се коренят в занижен контрол от лесовъдите на частна практика, на които са 

издадени ПС. Най- често нарушенията са при извършване на сеч в количества  значително по-

големи от разрешеното по позволителни за сеч и нарушаване на границитес други имоти. 

Дърветата се маркират с КГМ с неясен отпечатък, всички отсечени дървета  са маркирани, 

голяма част от тях най-вероятно след отсичането, но не е възможно да се идентифицира КГМ. 

Нарушенията най-често се откриват при транспорта на дървесина  и са свързани с 

транспортиране два пъти с един билет, неработещи GPS- устройства, транспортиране на по- 

голямо количество дървесина от описаното в ПБ.  

Незаконно добитата дървесина  от съседни имоти се транспортира в ранните часове на деня или 

по-късно вереч, без издадени с превозни билети, често с ТПС без регистрационни номера. 

Издадени ПС за имоти в ГТ през 2021г.- общо –615 броя 

В т.ч.   ДГТ –  161 

  ОГТ –  8 

   ГТ  на физ лица  –  424 

   ГТ  на юр. лица  –   22 

   Религиозна собств. - 0 

Брой на обектите по чл. 206 от ЗГ – 33 броя 

Общо извършени проверки – 1502 броя 

Съставени актове – 17 броя 

Екип  от горски инспектори  с район на дейност община  Луковит и община Ябланица.  

Районът  е част от територията на  СЗДП Враца ТП ДГС Лесидрен / ГСУ Луковит/ и част 

от територията на  ЮЗДП Благоевград  ТП ДГС Тетевен / ГСУ Ябланица/ . Горите в този район 



са в по ниската част на Предбалкана и в преход към равнинни,   индустрията не е много 

развита, има безработица и доста населени места по-нисък социален статус на населението /с 

по-голяма компактност от ромско население/.  

Специфика на нарушенията: В този район нарушенията най-често се извършват при 

постоянни набези от ромско население, с извършване на незаконна сеч без позволително и по- 

рядко от работниците на фирмите, извършващи дърводобива в имоти с редовно издадени 

позволителни за сеч. 

Най-често нарушенията са извършване на незаконна сеч без позволително, в малки количества, 

но постоянно, като дървесината  се извозва с пригодени джипове и бусове, в повечето случаи в 

тъмната част на деня. Тук голяма част от извозването на дървесината се извършва с каруци. 

Имало е случаи на залавяне на  4-8 каруци наведнъж. Екипът работи в пряко сътрудничество 

със служителите на РУ на МВР.  

При нарушенията свързани с издадени ПС най-често се извършва сеч в количества  

значително по-големи от разрешеното по позволителни за сеч и нарушаване на границитес 

други имоти. Дърветата се маркират с КГМ с неясен отпечатък, всички отсечени дървета  са 

маркирани, голяма част от тях най-вероятно след отсичането, но не е възможно да се 

идентифицира  КГМ. Нарушенията най-често се откриват при транспорта на дървесина и са 

свързани с транспортиране два пъти с един билет, неработещи GPS- устройства, 

транспортиране на по- голямо количество дървесина от описаното в ПБ или от различни 

дървестни видове.  

Издадени ПС за имоти в ГТ през 2021г.- общо – 171 броя 

В т.ч.   ДГТ –  95 

  ОГТ –  15 

   ГТ  на физ лица  –  57 

   ГТ  на юр. лица  –   4 

   Религиозна собств. - 0 

Брой на обектите по чл. 206 от ЗГ – 27 броя 

Общо извършени проверки – 1310 броя 

Съставени актове – 94 броя – най- големия брой за РДГ 

Екип  от горски инспектори  с район на дейност част от община Тетевен  /териториалния 

обхват на предишното ДГС Тетевен /  

Районът на екипа  е част от територията на ЮЗДП Благоевград ТП ДГС Тетевен /ГСУ 

Тетевен/ и част от общински ГТ, собственост на община Тетевен. В по-голямата си част това е 

планиски район с голяма компактност на горските масиви и средна  натовареност по отношение 

на обекти по чл.206 от ЗГ -преработващи дървесина.. Районът не е  много добре развит 

индустриално. Тук  има райони с компактно население от българомохамедански произход. 

Нивото на официалната безработица е високо и населението  не е с висок социален статус.  

Специфика на нарушенията: В една част от района /в райони на селища с 

българомохамеданско население/  нарушенията  се извършват  с незаконни сеч без 

позволително, в малки количества, но постоянно, извозва  се със самари, с джипове, с бусове и 

дори с извличане на ръка. В някои селища  населението е темпераметно и проверките  не може 

да се извършват без присъствие на служител на МВР.  

В районите с по- компактна държавна или общинска горска собственост нарушенията  

по-често са свързани с извършване на незаконни действия при дърводобива в имоти с редовно 

издадени позволителни за сеч. Причините се коренят в занижен контрол от лесовъдите на 

частна практика, на които са издадени ПС. Най-често нарушенията са при извършване на сеч в 

количества  значително по-големи от разрешеното по позволителни за сеч и нарушаване на 

границитес други имоти. Дърветата се маркират с КГМ с неясен отпечатък, всички отсечени 

дървета  са маркирани, голяма част от тях най-вероятно след отсичането, но не е възможно да се 

идентифицира КГМ. Нарушенията най-често се откриват при транспорта на дървесина  и са 



свързани с транспортиране два пъти с един билет, неработещи GPS- устройства, 

транспортиране на по-голямо количество дървесина от описаното в ПБ.  

Не са редки случаите незаконно добитата дървесина да се транспортира в ранните часове 

на деня или по-късно вечер, без издадени превозни билети,  с ТПС без регистрационни номера. 

Издадени ПС за имоти в ГТ през 2021г.- общо –  236 броя 

В т.ч.   ДГТ –  117 

 ОГТ –  41 

   ГТ  на физ лица  –  56 

   ГТ  на юр. лица  –   22 

   Религиозна собств. - 0 

Брой на обектите по чл. 206 от ЗГ – 22 броя 

Общо извършени проверки – 1139 броя 

Съставени актове – 44 броя 

Екип  от горски инспектори  с район на дейност част от община Тетевен  / териториалния 

обхват на предишните ДГС Рибарица  и ДГС Черни Вит /  

Районът на екипа  е част от територията на ЮЗДП Благоевград ТП ДГС Тетевен / ГСУ 

Рибарица и ГСУ Черни Вит/, както и част от общински ГТ, собственост на община Тетевен. 

Това е планиски район с голяма компактност на горските масиви и малка  натовареност по 

отношение на обекти по чл.206 от ЗГ. Районът е слабо развит индустриално, тук по-скоро е 

развит туризма. Нивото на официалната безработица е колебливо, районът е слабо населен.  

Специфика на нарушенията: Тук като правило не се извършват много незаконни сечи без 

позволително.Тъй като това е район с по-компактна държавна или общинска горска 

собственост, нарушенията  по-често са свързани с извършване на незаконни действия при 

дърводобива в имоти с редовно издадени позволителни за сеч. Причините се коренят в занижен 

контрол от лесовъдите на частна практика, на които са издадени ПС. Най-често нарушенията са 

при извършване на сеч в количества по-големи от разрешеното по позволителни за сеч и 

нарушаване на границитес други имоти. Нарушенията най-често се откриват при транспорта на 

дървесина и при съхранение. 

Издадени ПС за имоти в ГТ през 2021г.- общо –  257 броя 

В т.ч.   ДГТ –  100 

  ОГТ –  101 

   ГТ  на физ лица  –  29 

   ГТ  на юр. лица  –   24 

   Религиозна собств. - 0 

Брой на обектите по чл. 206 от ЗГ – 13 броя 

Общо извършени проверки – 893 броя 

Съставени актове – 18 броя 

Екип  от горски инспектори  с район на дейност общините  Червен бряг, Кнежа, Искър и 

Долни Дъбник  от област Плевен.  

Районът е част от територията на  СЗДП Враца ТП ДГС Плевен. Релефът е хълмисто 

равнинен и горските масиви са разпръснати, най-често граничещи със земеделски масиви. 

Индустрията  не е много развита, има безработица и доста населени места по-нисък социален 

статус на населението /с по-голяма компактност от ромско население/.  

Специфика на нарушенията: В този район нарушенията най-често се извършват при 

постоянни набези от ромско население, с извършване на незаконна сеч без позволително и по- 

рядко от работниците на фирмите, извършващи дърводобива в имоти с редовно издадени 

позволителни за сеч. 

Най-често нарушенията са извършване на незаконна сеч без позволително, в малки 

количества, но постоянно, като дървесината  се извозва с пригодени джипове и бусове, в 

повечето случаи в тъмната част на деня. Тук голяма част от извозването на дървесината се 



извършва с каруци. Имало е случаи на залавяне на няколко каруци наведнъж. Правят се набези 

от съседни населени места  на цели групи лица от  ромски произход. Екипът работи в пряко 

сътрудничество екипа от лайон Луковит и служителите на РУ на МВР. Нарушенията най-често 

се откриват при транспорта на дървесина, съхранение  и по- рядко по време на сеч.  

Издадени ПС за имоти в ГТ през 2021г.- общо – 94 броя 

В т.ч.   ДГТ –  26 

  ОГТ –  21 

   ГТ  на физ лица  –  47 

   ГТ  на юр. лица  –   0 

   Религиозна собств. - 0 

Брой на обектите по чл. 206 от ЗГ – 30 броя 

Общо извършени проверки – 890 броя 

Съставени актове – 88 броя – втори по брой за РДГ 

Екип  от горски инспектори  с район на дейност общините  Никопол, Белене, Гулянци и 

община Левски  от област Плевен.  

Районът обхваща част от територията на  СЗДП Враца ТП ДГС Плевен и целия 

териториален обхват на СЗДП Враца ТП ДГС Никопол. Релефът е хълмисто равнинен и 

горските масиви са разпръснати, най-често граничещи със земеделски масиви. По- голямата 

част от тях  са тополови и акациеви култури. 

Индустрията не е много добре развита, има доста населени места по-нисък социален 

статус на населението /с по-голяма компактност от ромско население/.  

Специфика на нарушенията: В този район нарушенията най-често се извършват от 

ромско население, с извършване на незаконна сеч без позволително и по- рядко от работниците 

на фирмите, извършващи дърводобива в имоти с редовно издадени позволителни за сеч. 

Най-често нарушенията са извършване на незаконна сеч без позволително, в малки 

количества, но постоянно, като дървесината  се извозва с пригодени джипове, бусове и каруци, 

в повечето случаи в тъмната част на деня. Правят се набези от съседни населени места от  лица 

от ромски произход. Екипът работи в пряко сътрудничество екипа от район Плевен и 

служителите на РУ на МВР. Нарушенията най-често се откриват при транспорта на дървесина, 

съхранение  и по- рядко по време на сеч.  

Издадени ПС за имоти в ГТ през 2021г.- общо – 111 броя 

В т.ч.   ДГТ –  67 

  ОГТ –  15 

   ГТ  на физ лица  –  29 

   ГТ  на юр. лица  –   0 

   Религиозна собств. - 0 

Брой на обектите по чл. 206 от ЗГ – 47 броя 

Общо извършени проверки – 2345 броя 

Съставени актове – 48 броя  

Екип  от горски инспектори  с район на дейност общините  Плевен, Пордим и Долна 

Митрополия от област Плевен.  

Района  е част от територията на  СЗДП Враца ТП ДГС Плевен. Релефът е хълмисто 

равнинен и горските масиви са разпръснати, най-често граничещи със земеделски масиви. 

Индустрията  е добре развита, но има доста населени места по-нисък социален статус на 

населението /с по-голяма компактност от ромско население/.  

Специфика на нарушенията: В този район нарушенията най-често се извършват при 

постоянни набези от ромско население, с извършване на незаконна сеч без позволително и по- 

рядко от работниците на фирмите, извършващи дърводобива в имоти с редовно издадени 

позволителни за сеч. 



Най-често нарушенията са извършване на незаконна сеч без позволително, в малки 

количества, но постоянно, като дървесината  се извозва с пригодени джипове, бусове и каруци, 

в повечето случаи в тъмната част на деня. Правят се набези от съседни населени места от  лица 

от ромски произход. Екипът работи в пряко сътрудничество екипа от район Никопол и 

служителите на РУ на МВР. Нарушенията най-често се откриват при транспорта на дървесина, 

съхранение  и по-рядко повреме на сеч.  

Издадени ПС за имоти в ГТ през 2021г.- общо – 251 броя 

В т.ч.   ДГТ –  49 

  ОГТ –  65 

   ГТ  на физ лица  – 124 

   ГТ  на юр. лица  –   13 

   Религиозна собств. - 0 

Брой на обектите по чл. 206 от ЗГ – 42 броя 

Общо извършени проверки – 1483 броя 

Съставени актове – 68 броя – трети по брой за РДГ 

6. Информация за създадения ред за осъществяване на вътрешен контрол на дейностита  

на горските  инспектори  и резултатите от него. Вътрешен контрол на дейността на горските 

инспектори се осъществява  чрез: 

1. Ежедневни  устни доклади за  извършваните проверки и възникнали проблеми 

2. Писмени доклади за възложени текущи задачи 

3. Ежеседмични и ежемесечни справки за  осъществената дейност 

4. По издадена Заповед от директора на РДГ се извършват контролни проверки на 

движението на служебните автомобили на ГИ  по данни от GPS –устройствата  като се сверява 

движенито с графика  и дали промените на маршрута са съгласувани с директора или гл. 

експерт КОГТ. 

При контролните проверки  не са установени  необосновани отклонения от съгласувания 

район на движение за деня. 

За подпомагане работата на горските инспектори в РДГ Ловеч е създадена организация,  

експерти да извършват текущи контролни проверки по данните в интернет базираната система 

на ИАГ по издадените ПС по райони и при необходимост чрез експерта по КОГТ да насочват и 

консултират ГИ за извършване на теренни или документални проверки.  

Отделно всеки екип си изготвя  рамков план за районите на проверки, на база  

наблюдение и сведения получени при извършване на обходни проверки. 

Екипите на ГИ ежемесечно извършват контролни проверки в обекти с издадени ПС като 

се стараят да обхващат всички видове собственост. За извършените проверки изготвят чек- 

листове  и отчетна справка, които представят заедно с месечните отчети.  

7. Информация за осъществен контрол на лицата по чл. 188 от ЗГ, назначени за опазване 

на горските територии.  /предотвратяване и установяване на нарушения в ГТ/  

Всяко ДГС/ДЛС има издадени заповеди за определяне на охранителните участъци на 

неговата територия и съответно определени лесовъди, които да осъществяват функциите по чл. 

190 от Закона за горите. Извършват се ежегодни ревизии на охранителните участъци.  

В повечето общини няма отделни назначени лица натоварени със задължения по 

предотвратяване и установяване  на нарушения в горските територии. Една община / Летница, 

обл. Ловеч/ има договор с охранителна фирма и две общини / Угърчин, обл. Ловеч и Белене, 

обл. Плевен/ имат  договори с ДГС. В две общини има  изградени  структури, към които има 

назначени лесовъди с функции по опазване на горските територии – общ. Тетевен и общ. 

Плевен.  Останалите  общини  имат  договори  с лесовъди на частна практика, които се 

ангажират основно с дейности по организация  на добив на дървесина,  но не и с функции по 

опазване на ГТ.  



В две общини /общ. Троян, обл. Ловеч и общ. Гулянци, обл. Плевен/ има изградени 

малки структурни звена от 2-3 служители, които са ангажирани с свички лесовъдски дейности, 

в т.ч. опазване на ГТ.  

От приложените към доклада обощени справки по чл. 21, ал.1 и ал.2 от НКОГТ и 

направените по-горе анализи на извършените проверки и съставени АУАН е видно, че 

активността на общините не е голяма.  От 11 общини в Плевенска област  само 4 имат 

извършени контролни проверки по ЗГ , а само две имат съставени АУАН по ЗГ / общ. Плевен – 

9 броя и общ. Гулянци – 16 броя/. От 8-те общини от област Ловеч – 4 имат извършени 

проверки по дисциплина на ползването  и една  по транспортиране на дървесина. Съставени 

АУАН  по ЗГ има само община Тетевен – 7 броя, а установена незаконна сеч от неизвестен 

извършител и изпратени сигнали до РП имат само община Троян – 4 броя и община Тетевен- 39 

броя.  

Физически и юридически лица, собственици на гори в териториалния обхват на РДГ 

Ловеч нямат назначени лица  по чл. 188 от Закона за горите.  

Проблемите при осъществяване на контрол на дейностите и предотвратяване на 

нарушения в ГТ  от служителите  на ДГТ /ДЛС  и общините са свързани преди всичко с това, че 

те са  ангажирани основно с екпедиция  на дървесина или маркиране на стояща маса и реално 

не обхождат и не проверяват  обектите за нарушения.  

Не са редки случаите, когато те самите извършват нарушения  като пускат  два  курса 

транспорт с един билет,  експедират  2-3 пр.м3 дърва повече, отколкото са  описани в превозния  

билет. Много често не издават превозния билет на временния склад, а на километри  разстояние 

от него, при което не могат да осъществят контрол дали дървесината, за която издават превозен 

билет е добита  от имота по това позволително  или от друг имот.Такива нарушения  са почти 

невъзможни за доказване и дори когато са намерени правни основания и са събрани безспорни 

доказателства от специалистите от РДГ, в съда се оказва, че няма достатъчно ясни законови 

текстове и наказателните постановления падат. 

8. Брой на предоставените контролни пластини за коледни елхи. Констатирани 

нарушения и задържани елхи.  

През 2021г. на ДГС от териториалния обхват на РДГ Ловеч са предоставени – 1400 броя 

бели пластини за коледни елхи / за ДГС Ловеч, ДГС Ч. Осъм и ДЛС”Русалка”- Априлци/. При 

извършените през м.декември контролни проверки не са констатирани нарушения при проверки 

относно търговия и експедиция на коледни елхи. 

9 .  Извършени проверки на територията на други РДГ и резултатите от тях. 

През 2021г. служители на РДГ Ловеч, в т.ч. екипи от горски инспектори са участвали 

проверки на територията на  РДГ Велико Търново и РДГ Берковица. Основно проверките са 

насочени към дисциплина на ползване. Извършени са общо 11 броя проверки - на 10 обекта за 

добив на дървесина / 4 – ДГТ и 6 ЧГТ / и един обект по чл.206 от ЗГ . Установените пропуски и 

нарушения  са липса на обозначителни табели на обектите за добив и прекъсване на записа от 

видеосистемата в обекта по чл. 206 от ЗГ. Съставени са 5 констативни протоколи с предписания  

и 1 брой АУАН на обекта по чл. 206 от ЗГ. 

В периода 01.11- 12.11.2021г. служители на РДГ Ловеч, в т.ч. директора на РДГ, по 

разпореждане на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите, извършват 

проверки на територията на РДГ Берковица, по дисциплина на ползване. Извършвани са общо 

36 проверки в обекти за добив на дървесина в районите на ДГС Враца, ДГС Берковица, ДГС 

Говежда, ДГС Минджур, ДГС Чипровци, ДГС Белоградчик, ДГС Видин и ДГС Мездра.  

Установено, е че като цяло се спазват разпоредбите по издадените от министъра на 

МЗХГ  заповеди през 2021г./ РД-49/ 195 от 21.05.21г., РД-49/ 196 от 21.05.21г., РД-49/ 197 от 

26.05.21г. и РД-49/ 398 от 16.09.21г./ Дадени лесовъдски препоръки във връзка с извършените 

проверки: 



- В карнет-описите за маркираните насаждения в графа особености по приовеждане на 

сечта да се описва по-подробно: състояние на насаждението, наличие на възобновяване и 

неговия характер, наличие на повреди от биотични и абиотични фактори, начин на маркиране 

на насаждението, технологията на сеч и извоз и др. 

 - При поставяне нйа КГМ в основата на определените за сеч дървета да се прави 

необходимото отпечатъкът да е четлив.  

 - При провеждане на възобновителни сечи в дъбовите гори да се обърне внимание за 

изсичането на подлеса с цел даване на възможност на подраста да укрепне. 

 - Да се полагат усилия за пълноценното усвояване на дървесината, особено тази от 

категория „дърва и вършина” 

10. Взаимодействие с други институции. – брой на съвместните проверки  по 

институции, съставени  актове , задържани  вещи. 

  През 2021г. в изпълнение на План- програма за взаимодействие на институциите, имащи 

отношение по опазване на горските територии служителите на РДГ Ловеч са извършили 

съвместни проверки по контрол на дейностите в горите  с участието на служители на други 

РДГ, на   ДГС/ ДЛС , със служители РУ на МВР,  на РС ПБЗН. Тези проверки са значително по- 

малко от извършените през 2019г. във връзка с усложнената „ковид” обстановка и 

ограничаването на контактите и по-голямата ангажираност на служителите на МВР. 

Резултати от извършените съвместни проверки по контрол и опазване на горите. 

В периода януари – декември  2021г. в териториалния обхват на РДГ – Ловеч са 

извършени общо 989 съвместни проверки, т.ч. с участие на :  

1.Служители на РСПБЗН – общо 78 броя проверки, в т.ч. 41 проверки в периода февруари-март 

на оборудването на депата и 37 броя контролни проверки в периода юни по готовността за 

прожароопасния сезон и изпълнение на противопожарни мероприятия. 

2. Проведена акция на 25.06.2021г. на територията на общините Угърчин и Луковит и в 

землище с. Български извор, общ. Тетевен, с участие на служители на ИАГ, ОД на МВР Ловеч, 

ДГС Лесидрен и 4 екипа на РДГ Ловеч. Проверени – 9 сечища, 14 превозни средства, 12 обекта 

по чл. 206 от ЗГ и 7 адреса  за съхранение на дървесина.  Съставени – 19 броя АУАН и 9 бр. КП, 

задържани 7 пр.м3 дърва и 1 брой моторен трион. 

3. Служители на  ДГС /ДЛС -621 броя  през 2021г., при 197 броя, през 2020г. и 634 проверки 

през 2019г. 

4. Служители на МВР – 368 броя  през 2021г., при  670 броя,  през 2020г. и 825 проверки през 

2019г.   

                  Справка за извършените проверки през 2021г. и съставените АУАН 

 

 

Проверени 

 с МВР с ДГС 

2021г. 2020г. 2021г. 2020г. 

ОБЩО Бр. 368 670 621 197 

Обекти по чл.206 от ЗГ Бр. 28 66 92 38 

Обекти за добив на дървесина Бр. 23 52 194 41 

Превозни средства Бр. 163 230 256 55 

ловци Бр. 60 163 8 42 

риболовци Бр. 0 4 7 7 

Други физически лица Бр. 94 155 64 12 

Съставени АУАН - общо Бр. 42 65 16 2 

В т.ч.   АУАН по ЗГ Бр. 42 64 16 2 

                 АУАН по ЗЛОД Бр. 0 1   

Съставени КП неизв.изв. Бр. 10 3 11  

Задържани вещи      

Дърва  Пр.м3 28 80 9,8  



МПС Бр. 6 8   

каруци Бр. 9 15 4  

Моторни триони Бр. 8 8   

 Практиката показва, че извършването на проверки по предварителни графици, както и 

организирането на такива с участие на много институции не дава добри резултати в посока на 

установяване на нарушители. Благодарение на модерните комуникации нарушителите 

получават информация за предстоящите проверки и предприемат мерки да не бъдат заловени по 

време на извършване на незаконосъобразни действия.   

11. Прилагане на Регламент (EC) № 995 / 2010. 

През 2021г. в териториалния обхват на РДГ Ловеч във връзка с прилагането на 

Регламент (EC) ) 995/2010г.  са извършени следните проверки : 

На оператори от тип А – оператори, закупили дървесина на корен в България 

- проверени от офиса – 12 броя 

- проверени документи и продукция на терен –  25 броя 

- брой планирани проверки – 27 броя 

Съставени АУАН - няма 

На оператори от тип Б – собственици на гори или с гори предоставени им за  управление, 

продаващи дървесина в България от временен склад за първи път  

- проверени от офиса – 11 броя 

- проверени документи и продукция на терен –  23 броя 

- брой планирани проверки – 27 броя 

- издадени предписания – няма 

Съставени АУАН – няма 

На оператори от тип В – които са вносители на дървесина и дървесни продукти, 

включени в обхвата на регламента 

- проверени документи и продукция на терен –  2 броя 

- издадени предписания – няма 

Съставени АУАН – няма 

На  търговци – обекти по чл. 206 от Закона за горите, в които постъпва, преработва се и 

се експедира дървесина   

- проверени обекти, търгуващи с местни изделия от дървесина –26 броя. 

 

 Опазване и защита на горските територии от пожари през 2021 г. 

През 2021г. за горските територии в териториалния обхват на РДГ- Ловеч са разработени 

и утвърдени планове за провеждане на превантивни мерки за  ограничаване на горските пожари 

и действията за потушаването им. 

При разработването им, осъществявайки  дейността си по управление и стопанисване на 

горските територии, собствениците на гори и държавните структури се ръководят от Закона за 

горите и Наредба № 8 от 11май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от 

пожари. 

Разработена е регионална програма на РДГ Ловеч за опазване на горските територии от 

пожари през 2021г.. Извършени са проверки на противопожарните депа и са утвърдени 

годишните планове за защита на ГТ от пожари общо 36 структури, в т.ч. на 8 бр. териториални 

поделения ДГС / ДЛС на СЗДП – Враца и едно ТП ДГС на ЮЗДП - Благоевград,  на  8 бр. 

общини от Ловешка област, 11 бр. общини от Плевенска област, 3 бр. горовладелчески 

кооперации и сдружения / ГВК „Дъб” и „Цер” в общ. Плевен и „Екоресурс 2011” в общ. 

Тетевен/, 2бр. планове за манастирски гори, собственост на Троянски и Гложенски манастири и 

1 бр. за имоти ГТ в община Тетевен, собственост на НЧ „ Напредък 1869” – гр. Пирдоп. Всички 

планове са разработени съгласно изискванията на Наредба № 8 / 2012г., като основните 

препоръки на комисиите при проверките бяха да се дооборудват  противопожарните депа с 



моторни помпи и шлангове / там, където това още не е осъществено/. В периода  юни – юли са 

извършени контролни проверки  съвместно с представители на РС ПБЗН  за изпълнението на 

планираните за годината потивопожарни мероприятия. 

Статистика и анализ на възникналите горски пожари през 2021г. 

През 2021г. на територията на РДГ Ловеч са възникнали общо 23 броя горски пожари, от 

тях 21 низови и 2 броя върхови. Като брой са 4 пъти по-малко в сравнение с 2019г. / 94броя/. 

Общо засегнатите площи са  1587 дка – 3.8 пъти по-малко от 2020г. /6026 дка/ и 9 пъти по-

малко спрямо 2019г. /14770дка/. Пострадали гори от върхови пожари- 96 дка. Пострадали 

широколистни гори – 1004 дка, иглолистни – 394 дка и незалесени площи, треви, мъртва горска 

покривка – 189 дка.                 

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА 

за броя на пожарите и засегнатите площи по вид растителност 

Година Брой 

пожари 

Засегната 

площ / 

общо  

 дка 

В т.ч. 

върхов 

пожар / 

дка 

% Засегнати 

иглолистни 

насаждения 

дка 

% Засегнати 

широколистн

и насаждения 

дка 

% % 

засегнти 

площи - 

смесена 

и др.р-ст  

2012 34 9 423 191 2 818 8,6 7638 81 10,4 

2013 18 1811 3 0 95 19 1438 79 2 

2014 29 3377 54 1.6 668 19.8 2626 77.8 2.4 

2015 35 14705 79 0,0

5 

1970 13 11498 78 9 

2016 30 4029 8 0,2 342 8,5 3442 85,4 6,1 

2017 37 1791 0 0,0 273 15,25 1518 85,75 0 

2018 20 6673 45 0,7 418 6,3 6185 92,7 1 

2019 94 14770 215 1,5 1492 10,1 12680 85,8 4,1 

2020 32 6026 0  30 0.5 5800 96.2 3.3 

2021 23 1587 96 6 394 25 1004 63 12 

общо 352 64192 691 1 6500 10 53829 83,8 6,2 
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Разпределение на пожарите по площи за последните 

10 години 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



 

Разпределени по области  - на територията на  област Плевен общо през годината от 

пожари  са пострадали  945 дка горски територии  /59,5 % от общата пострадала площ/, а на 

територията на област Ловеч – 642 дка / 40,5 % /. 

Общо в област Плевен са възникнали 10 горски пожара, засегнати 945 дка, от тях  1 

върхов / 70 дка / и 9 броя низови. Засегнати са 323 дка иглолистни гори, 433 дка широколистни 

и 189 дка незалесени площи, треви и мъртва горска покривка.  

Най-голямата площ, засегната от горски пожари е в обхвата община Плевен – 3 броя 

низови пожари на площ от 553 дка /58,5 % от засегнатите площи в област Плевен/. 

Други засегнати горски территории в област Плевен : 

ДГС Никопол – 2 низови пожара, засегнати 186 дка  

ДГС Плевен – 4 низови пожара, засегнати 136 дка  

Община Ч. Бряг - 1 върховнизов пожар, засегнати 70 дка иглолистнна култура.  

По вид собственост засегнатите площи са: държавна – 101 дка, общинска – 448 дка и 

частна – 396 дка.  

Причините за 8 пожара са небрежност при опожаряване на стърнища и пасбища, а за два 

пожара причините са  неизвестни. Пожарите са възникнали в периода юли – септември, като  

най-много 6 броя са през август. Това е период на засушаване и високи температури  за област 

Плевен, като също е време на прибиране на селскостопанската реколта и почистване на 

площите. Проявената небрежност при тези дейности води до унищожаване на горите в 

съседство на обработваемите площи. 

Общо в област Ловеч са възникнали 13 горски пожара, засегнати 642 дка, от тях  1 

върхов / 26 дка / и 12 броя низови. Засегнати са 71 дка иглолистни и 571 дка широколистни 

гори. Най-голям брой пожари са възникнали на в обхвата на ДГС Лесидрен /на територията на 

общините Угърчин и Луковит/ - общо 9 броя, засегнати са – 511дка.  /79 % от засегнатите 

площи в област Ловеч/. На територията на  община Тетевен е възникнал един низов пожар, 

засегнати са 111 дка, /17 % от засегнатите площи в област Ловеч/. И в района на ДГС Ловеч е 

възникнал  един низови пожара, засегнал 5 дка шир. гора. Причините за 11 пожара са 

небрежност при опожаряване на стърнища и пасбища и за два пожара причините са  

неизвестни. Пет от пожарите са възникнали в периода март – април и в периода  юли – август, 

като  най-много са през август – 5 броя. За този район това са периоди  на почистване на площи 

за летни пасища, а юли- август  е време на прибиране на селскотпоанската реколта. В общините 

Угърчин и Луковит обработваемите площи пряко граничат  с горските территории  и за 

съжаление тук  често възникват пожари. Служителите от ДГС Лесидрен са  от най-активните 

участници в овладяването на  горските пожари. Много често  усиленото гасене се организира  

още в земеделските земи, за да се ограничи  навлизането на пожара в горите.  

По вид собственост засегнатите площи в област Ловеч са: държавна – 424 дка, общинска 

– 156 дка и частна – 62 дка.  

Сравнявайки двете области  се вижда, че в Плевенска област  най-голям дял на 

зесегнатите гори е общинска и частна собственост, а в област Ловеч – най- много са пострадали 

държавните гори.  

 Общо за РДГ- Ловеч засегнатите гори по собственост са : държавна – 525 дка, общинска 

– 604 дка и частна – 458 дка.  

За всички възникнали горски пожари  през 2021г. са  изготвени  съвместни протоколи на 

горските структури и представители на РС ПБЗН. Екземпляр от протоколите е изпратен в РДГ 

Ловеч. Всички данни по брой и дка са равнени в system.iag , модул « горски пожари». 

 

                                   

 

 



                                  

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА 

За пострадалите от пожари  горски территории  по видове собственост 

/ 2019г. – 2021г./ 

 

Вид собственост на 

ГТ 

2021г.  

общо 

% 2020г.  

общо 

% 2019г. 

общо 

% 

 дка  дка  дка         

Държавна      525     33        3641      60    6269       42 

Общинска     604     38          412        7      251       22 

Частна     458     29        1907      32      122       35 

Църковна                        

На юридически лица              66        1      128         1 

 Общо     

  1587 

         

     6026 

                                                    

14770 

    

 

Основните фактории, които оказват влияние за възникване на пожари в горите са  

климатичните условия  като топло и сухо време  и  проявата на небрежност от страна на хората  

при  почистване на сърнищата и  пасбищата. Необходимо е по-голяма ангажираност на 

общините,  както за информирането на населението  за  превантивните мерки през 

пожароопасния сезон, така и в търсенето на по-ефективен  контрол на арендаторите за спазване 

на противопожарните изисквания.  Малко общини проявяват  активност  и се включват в 

гасенето на горски пожари.  

Изготвяне на съвместни протоколи за възникнали горски пожари, съгласно Заповед № 

269 /21.04.2015г.  

За всички пожари възникнали на територията на РДГ Ловеч са изготвени и подписани от 

ДГС /община/ и РС ПБЗН съвместни протоколи.  

Получава се известно забавяне на първоначалното вписването на данните за възникнал горски 

пожар, когато:  

1. Пожарът е в ОГТ на община, която има  малка  собственост на гори, няма  специалист 

лесовъд и оторизираното лице не познава изискуемата база данни и се затруднява  в 

осигуряването й,  за  да  може да  подадае необходимата  информация  в РДГ  за регистриране 

на пожара в системата на  ИАГ.   

2. Пожарът е засегнал по-големи частни имоти  и ДГС отказва съдействие на РС ПБЗН  за 

осигуряване на база данни за изготвяне на протокола  и  подаване на информацията в РДГ  за 

вписване в системата на ИАГ.  

За  решаване на тези проблеми сме изготвили  листовка  с  позиционнирана  информация  

по начина, по който се попълва в информационната  система  на ИАГ. Тези листовки са 

изпратени на всички общини и горски сдружения. С тяхна помощ и с помощта на лесовъд те не 

се затруняват да осигурят необходимата  информация и да я изпратят своевременно в РДГ.  

При сигнализиране  от страна на РС ПБЗН, че са  овладяли горски пожар самостоятелно без 

участие на ДГС  и са получили отказ за съдействие с аргумент , че това не е ДГТ, изпращаме  

екип от горски инспектори, които да определят на място засегнатите имоти и осигурят 

необходимата база данни, както и да  участват в съставянето на  съвместния протокол с РС 

ПБЗН.  

Изпълнение на противопожарните мероприятия през 2021г.   

Един от факторите, които допринасят за намаляване броя на горските пожари и размера 

на засегнатите площи са превантивните мерки - изпълнение на противопожарни и 

горскостопански мероприятия, които да ограничат възможностите за бързо разпространяване на  

пожара  на големи площи. 



 

 

 

През 2021г. са изпълнени следните противопожарни мероприятия: 

  Минерализовани ивици – общо изпълнени – 71117 мл  / разчет  84168 лм/ 

От тях : Изграждане  на нови – общо  3100 лм   / разчет 10101лм /  

    Като са  изпълнени от : 

От тях : изпълнени от ДГС ТП на СЗДП –  няма  / разчет - няма/ 

                                   от ДГС ТП на ЮЗДП – няма  / разчет - няма/ 

  Общини от обл. Плевен – 2800 лм / при разчет 9901/ 

ГВК „Дъб”, с. Бохот, общ. Плевен- 300 лм / при разчет 300/ 

Неизпълнени 6801 лм от община Гулянци поради неуспешно договаряне на техника за 

изпълнението. 

  Поддръжка на съществуващи – общо 68017 мл  / разчет  74067/ 

От тях : изпълнени от ДГС ТП на СЗДП –  14130 лм  / разчет 15130/ 

                                   от ДГС ТП на ЮЗДП – 13900 лм  / разчет 13900лм/ 

 общо за ДГС – 28030 лм / разчет 29030/ 

Неизпълнени 1000 лм от ДГС Плевен поради голямо количество валежи до края на м. юни и 

неподходящи условия  за изработка. 

                            от Общините обл.Плевен - 16787 лм  /разчет 20727/ 

от Общините обл.Ловеч -13200 лм  /разчет 14700/ 

от горски сдружения –10000 лм /разчет 10000/ 

Неизпълнени 3600 лм от община Ч. бряг – мероприятието е отпаднало поради пострадала 

иглолистна култура от горск пожар предвидено 100% принудителна сеч и от община Гулянци 

340 лм. поради каменливост на трасето. 

Лесокултурни прегради – общо –  54880 лм  / при разчет 37230 лм / 

От тях : Изграждане  на нови – общо  28050  лм  / разчет 12200 лм / 

От тях : изпълнени от ДГС ТП на СЗДП –  24250 лм / разчет – 11500 лм/ 

Изпълнението е от  ДГС Черни Осъм - общо  6000  лм  /  при разчет 6000 лм / 

                                                   ДГС Ловеч общо  15250  лм  /  при разчет 3000 лм / 

и на  ДЛС „Русалка” – гр. Априлци - общо  3000  лм  /  при разчет 3000 лм / 

          Троянски манастир - 3000 лм / разчет 3000/ 

от горско сдружение  „Екоресурс” / в обл. Ловеч/ –500 лм / разчет 500/ 

   Поддръжка на съществуващи – общо 26830 лм / разчет 25030 лм  / 

   В т.ч. изпълнени от ДГС ТП на СЗДП – 14300 лм  / разчет 10300/ 

         от ДГС ТП на ЮЗДП – 1530 лм  / разчет 1530/ 

 общо за ДГС – 15830 лм / разчет 11830/ 

Преизпълнението е от  ДГС Ловеч - общо  3000  лм  /  без разчет  / 

         от Общините  обл. Ловеч - 6400  лм  / разчет 6400 лм / 

       от тях общ. Тетевен – 3400 лм / разчет 9200 лм/ 

         от Общините  обл. Плевен - 600  лм  / разчет 600/ 

 общо за общините –12800 лм  / разчет 12300/ 

         от горско сдружение  „Екоресурс” / в обл. Ловеч/ –1000 лм / разчет 1000/ 

         Гложенски манастир - 2000 лм / разчет 2000/ 

         НЧ „Напредък” – юл- с. Дивчовото / в обл. Ловеч/ –1000 лм / разчет 1000/ 

Забелязва се  тенденция на  активизация на общините и горските сдружения в 

изпълнение на заложените в годишните планове противопожарни мероприятия. 

Други изпълнени противопожарни мероприятия през 2021г. са :  



- Закупуване и поставяне на информационни и предупредителни табели с 

противопожарно съдържание – общо 147 броя , от тях 50 броя от общините, 92 броя от 

ДГС и 5 от горски сдружения.  

 

Контрол върху дейностите по стопанисване и ползване в ГТ 

В РДГ Ловеч през 2021 г. са постъпили и са регистрирани 645 горскостопански програми 

(ГСПр), което е с 15 ГСПр по-малко в сравнение с 2020 г. Издадени са 600 заповеди за 

утвърждаване на ГСПр. Отказани за утвърждаване са 45 броя. Основно отказите са поради това, 

че действителното състояние на насажденията на терен не съответства на таксационните 

описания приложени към ГСПр. На терен са проверени всички ГСПр преди утвърждаване, като 

общо за 2021 г. са проверени 1098 имота, концентрирани основно на територията на област 

Ловеч. По общини разпределението по имоти е както следва: община Троян за 322 имота, 

община Ловеч 299 имота, община Угърчин 151 имота, община Луковит – 47 имота, община 

Летница 38 имота, община Тетевен 36 имота, община Априлци -  33 имота и община Ябланица 

– 3 имота, като най-много програми за имоти частна собственост са изработени и утвърдени за 

района на община Троян. За територията на всички общини, попадащи в обхвата на област 

Плевен са разгледани ГСПр за 169 имота.  

По голямата част от програмите, които са върнати поради някакви причини са 

преработени и са входирани отново за утвърждаване. 

Регистрирани в РДГ Ловеч са 58 план-извлечение, от които 50 са одобрени и 8 са 

отказани за одобряване. За държавни горски територии са подадени за разглеждане 22 бр. план-

извлечения, основно поради това че горските стопанства са в края на инвентаризационните си 

периоди. От общини са подадени за разглеждане 15 план-извлечения. Останалите са подадени 

от физически и юридически лица, основно за санитарни и принудителни сечи. 

Комисията по чл. 74, ал. 2, т. 1 от ЗГ проведе 1 процедура по предварително съгласуване 

промяната на предназначение на поземлени имоти в общинска горска територия. Същата не е 

обжалвана. За 2021 г. в РДГ-Ловеч няма постъпили заявления за провеждане на процедури по 

промяна на предназначението на имот в ГТ.  

По чл. 81, ал. 4 от ЗГ за промяна на предназначението на земеделски територии в горски 

територии са разгледани 4 преписки, издадени са становища по тях и по 3 от преписките са 

издадени заповеди от Министъра на земеделието, храните и горите. 

Издадени са 17 становища, относими към преписки от Басейнова дирекция - Плевен по 

процедури за определяне на санитарно-охранителни зони. 

Комисията по определяне площите за компенсационни залесявания е съставила 2 

протокола за имоти попадащи в трасето на Автомагистрала „Хемус“. 

Мобилно приложение „Защити гората“ , от август 2021г. За периода от август до 

декември 2021г. са обработени, проверени на място и отговорени с доклад до ИАГ  са 18 броя 

сигнали. От тях : ДГС Тетевен-5бр; ДГС Ловеч-1бр.; ДГС Плевен-4бр; ДГС Троян 8 бр. За всеки 

един сигнал може да се намери пълна информация за подаване и резултат от извършена 

проверка в   мобилното приложение „Защити гората“. 

Комисии по чл. 84, ал.1 от ЗГ,  са постъпили и са проверени 58 броя заявления / 

почистване на земеделски земи/от юридически и физически лица за 289 бр.имоти.  По  голяма 

част от имотите са инвентаризирани като гора  и следва да се ползват съгласно  Закона за 

горите след изготвяне и утвърждаване на горскостопанска програма. 

Извършена комплексна проверка СЗДП ТП ДГС Черни Осъм. Съгласно заповед 

№РДГ08-3-209/30.06.2021 г. на Директора на РДГ Ловеч за комплексна проверка на 

комплектования лесосечен фонд за 2021 г. по документи и на терен и по описаните 

обстоятелства в писмо изх. №ИАГ-14937/24.06.2021 г. в държавни горски територии в района 

на дейност на СЗДП ТП ДГС Черни Осъм и в горски територии, собственост на Българската 

православна църква – стопанисвани от Троянски манастир „Успение Богородично“, с. Орешак. 



Извършени 17 броя проверки за подадени технологични планове за добив с извозно 

разстояние над 1000м . 

           Издадени 8 броя заповеди за съгласуване на въжени линии . 

            Изготвени извадки от горскостопанските планове – таксационни описания и картни 

листове – 511броя. 

            Извършени проверки на терена в горски територии/общински, физически лица, 

държавни/ от експерти за 102бр. и е изготвен писмен документ с констатациите за проверката 

на насажденията.  

  

Защита на горите 

През 2021г. за района на РДГ Ловеч в модула „лесопатологично обследване” на 

електронната информационна система на ИАГ София system.iag.bg са подадени сигнални 

листове за открити вредители, заболяване и други повреди в горски територии по видове 

собственост, както следва: 

 

№ 
На територията на 

ДГС / ДЛС 
ДГТ ОГТ ЧГТ Общо: 

1. Априлци 4 - 1 5 

2. Борима 35 - 1 36 

3. Лесидрен 4 - 16 20 

4. Ловеч 49 - 4 53 

5. Никопол 11 3 - 14 

6. Плевен 12 15 4 31 

7. Тетевен 44 38 26 108 

8. Троян 9 - 9 18 

9. Черни Осъм 14 - - 14 

 Общо: 182 56 61 299 

 

Подадените сигнални листове за 2021г. са с 89 броя (28%) по-малко от регистрираните 

през 2020г.  

От регистрираните сигнални листове в ДГТ 13 броя са за повреди, и за борба с болести и 

вредители в горските разсадници – установени основно в смърчовите школи - за съхнене 

иглиците на смърча от гъбни заболявания като ръжда и изсипване на иглиците, за повреди от 

смърчов коренов хоботник, а в разсадниците на ДГС Никопол и ДГС Плевен – за ръжда по 

листата на тополите, малка тополова стъклянка, мана. Регистрирани са сигнални листове за 

третиране на фиданки срещу просушаване, за борба с кореново гниене, за борба с плевели и др. 

Останалите 169 броя сигнални листове в ДГТ са предимно за повреди от абиотични фактори – 

снеголом / снеговал, ветролом / ветровал в иглолистни и широколистни насаждения. През 

2021г. най – много повреди са нанесени в района на ДГС Тетевен.  

След падналия мокър сняг през м.януари 2021г., повреди при иглолистните са 

установени основно в района на ДГС Борима – 20 бр.сигнални листове, ДГС Тетевен – 10 бр., 

ДГС Троян – 2бр. Тежкия сняг нанесе повреди и при широколистните, основно в букови 

насаждения, като най – засегнати са площи в ДГС Тетевен – подадени 25бр. сигнални листове. 

По – слабо същите повреди се наблюдават и в района на ДГС Борима – 10бр., ДГС Троян – 4бр. 

и др. В края на м.юни 2021г. отново в района на ДГС Тетевен се наблюдава екстремно явление 

– ураганен вятър, който нанесе нови щети както в иглолистни, така и в широколистни 

насаждения, и са регистрирани 3бр.сигнални листи в иглолистни, и 8бр. в широколистни 

насаждения. В останалите стопанства най – много са регистрираните повреди от съхнене при 

дъба в ДГС Ловеч – 14бр., като съхненето е вследствие от многократно опожаряване в 

предходни години, развитие на гъбни болести и загниване на дървесината. През есента на 



2021г. в новосъздадени тополови култури в ДГС Плевен и ДГС Никопол се установиха ларви на 

вредител – тополова петниста златка. През изминалата година в района на дирекцията няма 

новоустановени повреди от корояди в борови насаждения, но се наблюдаваше бързо развиващо 

се съхнене на смърча в горски и извънгорски територии - повреди от типограф, халкограф.            

Съхненето е засегнало смърчови насаждения на ограничени площи в долния район, и се 

наблюдават в ДГС Борима и ДГС Ловеч. Предписано е усвояване на увредената дървесина 

преди началото на летежа на насекомите в края на м.април. При есенното лесопатологично 

обследване в дъбови насаждения се установиха слаби повреди от коритуха Corythucha arcuata в 

района на ДГС Ловеч, Плевен, Лесидрен, Троян. 

За ОГТ са подадени 56 броя сигнални листи, като най – много са за Община Тетевен – 

38броя, за установени повреди в иглолистни и широколистни насаждения от споменатите 

абиотични фактори. В Община Плевен са регистрирани 11бр. сигнални листи за болести и 

вредители в иглолистни насаждения – съхнене на черния бор и дуглазката, типограф по смърча. 

Регистрирани са и слаби повреди от коритуха в дъбови гори. В Общините Никопол – 2 

сигнални листа, Гулянци и Кнежа – по 1бр., е установено съхнене на черния бор от развитие на 

гъбни заболявания, в Община Червен бряг са регистрирани два сигнални листа за повреди при 

черния бор от пожар, а в Община Долна Митрополия – 1бр. за съхнене на смърчови насаждения 

от нападение на типограф. 

В ЧГТ са регистрирани 61 броя сигнални листове – с 13 броя повече от 2020г. в седем 

стопанства – ДЛС Априлци, ДГС Борима, Лесидрен, Ловеч, Плевен, Тетевен, Троян. Най – 

много са подадените сигнални листи са в района на ДГС Тетевен – 26бр., за пострадали 

насаждения от същите явления. В останалите стопанства основни са стари повреди в 

иглолистни насаждения – снеголом, ветролом. 

По подадените листове се провеждат своевременно проверки на терена във всички 

видове собственост, за установяване степента на увреждане и необходимите мероприятия за 

подобряване състоянието на насажденията.  

 Наземна химична борба е провеждана в горските разсадници – 162,10 дка. и горски 

култури – 34 дка., или общо върху площ от 196,10 дка.  

Наземна химична борба в насаждения – в церово насаждение на площ от 30 дка. в ДГС 

Плевен е извършено третиране на пънни отрези с фунгицид срещу разпространяване на гъбно 

заболяване. Използван е препарата «Бордо микс», отчетеният ефект също е много добър. В ОГТ 

на Община Плевен преди залесяване на площ 4 дка. са третирани корените на церови фиданки 

срещу просушаване с препарата «Тераует». 

Наземна химична борба в горските разсадници – в горските разсадници са проведени 

следните мероприятия: 

Срещу просушаване с «Тераует» са третирани корените на акациеви и гледичиеви 

фиданки за залесяване в ДГС Плевен. Климатичните условия в началото на вегетационния 

сезон – висока влажност и повишаване на температурите, благоприятстваха развитието на 

гъбни заболявания. Основните третирания в разсадниците са в иглолистните, предимно 

смърчови школи, за борба с гъбни заболявания – ръжда по иглиците, изсъхване на иглиците. 

Проведено е третиране върху 17,5дка. школи в разсадниците на ДГС Борима, Ловеч, Троян, 

Черни Осъм. Използвани са препаратите «Систан Екозом», «Бордо микс», «Топ плюс», «Топсин 

М». В ДЛС Априлци срещу ръжда по иглиците на смърча е третирано с препарата «Скор». В 

ДГС Плевен тополовото вкоренилище в р-к «Рибен», и акациевото и гледичиево семенища с 

площ общо 9дка. са третирани  срещу мана с «Бордо микс». Ефекта от проведената борба е 

много добър. 

През годината не е установено масово развитие на насекомни вредители и повреди от тях 

както в горски култури, така и по посевите в разсадниците. Срещу смърчов коренов хоботник е 

проведена борба в школите на ДГС Ловеч с «Дека». В р-к «Червен бряг» на ДГС Плевен е 



проведена борба с горски скакалец в гледичиево и акациево семенища на 0,5дка. с препарата 

«Дека», със същия инсектицид е водена борба с китайския молец срещу нападение по чемшира. 

В тополовите разсадници на ДГС Плевен – трикратно, и ДГС Никопол – двукратно, на 

площ от 38,5дка. е проведено третиране на вкоренилищата срещу тополов листояд с 

инсектицидите «Дека» и «Моспилан».  

В тополовото  вкоренилище на ДГС Плевен е проведена борба с тополовия листояд на 

площ от 9 дка. 3 кратно - с препарат «Дека», а в тополовото вкоренилище на ДГС Никопол на 

площ от 30 дка. – двукратно с «Дека». 

В борбата срещу плевелите с хербициди са третирани площи в горски разсадници 

«Рибен» и «Червен бряг» на ДГС Плевен – 9 дка. с препарата «Галъп супер», площ от 50 дка. в 

лесковия маточник в р-к «Гулянци» на ДГС Никопол с препарата «Наса», и 30 дка. тополово 

вкоренилище преди покарване на летораслите със «Стомп». 

През годината не е провеждана борба с болести и вредители в горските разсадници на 

ДГС Лесидрен и ДГС Тетевен. Основната причина е в липсата на ново на семенищно 

производство, и доотглеждане на наличните школи в разсадниците. 

Като цяло, проведената наземна химична борба е с добър ефект. 

През 2021г. механична борба е проведена на площ от 121,70 дка. 

- Механична борба в горски култури : 

 В новосъздадени тополови култури на ДГС Плевен на площ от 1,7дка. е проведена 

механична борба с некроза по стъблата на тополите, а на площ от 98дка - с тополова петниста 

златка. Борбата е проведена, като заболелите фиданки са изрязани, изнесени от площта на 

културите и унищожени. 

 - Механична борба в горски разсадници : 

             Механична борба е проведена в горски разсадник «Мешелика» на ДГС Борима, и се 

състои в събиране пашкулите на самотната борова листна оса на площ от 2 дка. в иглолистните 

семенища и школи. В разсадника е проведена и механична борба с плевелите на площ от 20 дка. 

Стъблата с гали на малка тополова стъклянка в тополовото вкоренилище на ДГС Никопол на 

площ от 30 дка са отстранени при изваждането на фиданките, и са унищожени чрез изгаряне. 

Санитарни и принудителни сечи - през 2021г. в ДГТ са отчетени с 12% повече санитарни 

и принудителни сечи в сравнение с 2020г. – 2784,9 дка.; в ОГТ с 53% по-малко – 260,9 дка.; в 

частни гори – с 28% по - малко – 560,14 дка. Общо за района на РДГ Ловеч през годината са 

проведени санитарни и принудителни сечи върху 3605,94 дка. – с 6% по – малко от 2020г. 

В ДГТ най - голям е делът на санитарни и принудителни сечи в увредени иглолистни 

насаждения. Метеорологичните условия през 2021г. създадоха предпоставка за повреди от 

абиотични фактори в началото на годината – снеголоми, снеговали, благоприятстваха 

развитието на гъбни заболявания в насажденията, довело до промяна в оцветяване на иглиците. 

От гъбните заболявания, причиняващи почервеняване и опадване на иглиците се установи 

наличие на Dothistroma /Mycosphaerella/  pini, Cenangium abietis, Lophodermium sp. и др. В 

насажденията има и слаби повреди от стари снеголоми – пречупени върхове, наклонени стъбла. 

Повредите се наблюдават на по – ниска надморска височина, и са по – силно изразени при 

черния бор, като се наблюдава и развитие на Sphaeropsis sapinea . Като устойчив дървесен вид, 

в насажденията с негово участие се провеждат санитарни и принудителни сечи с ниска 

интензивност, като се отстраняват само силно увредените и напълно унищожени дървета. 

Продължава съхненето в бял борови култури, създадени на ниска надморска височина, извън 

естествения ареал на разпространение на вида. През тази година не са констатирани нови 

короядни огнища при бора. Нови такива се наблюдават при смърча, на ограничени площи.  

Продължават да са най – много повредите от снеголом, снеговал, предимно при белия 

бор – общо 1212 дка., най – много - 381 дка. в ДГС Борима, 296 дка. в ДГС Черни Осъм, 207 

дка. в ДГС Тетевен, по – слаби са повредите в ДГС Троян и ДГС Ловеч. Следват повредите от 

съхнене на бора при култури създадени извън естествения ареал – 503,4 дка., основно в ДГС 



Троян – 492,4 дка., и на ограничени площи в ДГС Тетевен. От изсъхване на иглиците са 

засегнати 214 дка. – в ДГС Тетевен – 127 дка., и в ДГС Черни Осъм – 87 дка., а от ветровал / 

ветролом – 133 дка. в ДГС Ловеч, ДГС Лесидрен и ДГС Тетевен. Стари короядни повреди има  

в ДЛС Априлци и ДГС Тетевен, а от типограф при смърча са проведени сечи в ДГС Ловеч – 62 

дка., и ДГС Черни Осъм – 2 дка. Усвоените опожарени иглолистни (стари пожари) са 146 дка. 

основно в ДГС Черни Осъм – 125 дка., и в ДГС Тетевен. Некрози по стъблата на бора на площ 

от 11 дка. са отчетени от ДГС Черни Осъм, а в ДГС Тетевен – 8 дка. съхнене на дуглазката. 

Повредите в иглолистни насаждения са 2311,9 дка., което е 83% от проведените сечи през 

годината.  В широколистните гори най – много са повредите по бука и дъба, основно от 

снеголом, снеговал – 258 дка., в ДГС Тетевен 167 дка, а в ДГС Борима 91 дка.; от пожари – 175 

дка., в ДГС Троян 91 дка., и в ДГС Тетевен 84 дка. От снегоизвиване на стъблата са засегнати 

22 дка. в ДГС Борима. От ветролом, ветровал е усвоена дървесината от 18 дка – в ДГС Троян и 

ДГС Ловеч. 

 

ДГС/ 

ДЛС 

Коро

яд, 
дка. 

Типо   

граф, 
дка. 

Съхне

не на 

игли 
ците, 

дка. 

Снегол

/ 

снегов. 
иглол., 

дка. 

Снегол

/ 

снегов. 
широк, 

дка. 

Ветрол

./ 

ветров. 
иглол., 

дка. 

Ветрол

./ 

ветров. 
широк, 

дка. 

Пожар 

иглол., 
дка. 

Пожар 

широк, 
дка. 

Снего

извива

не на 
стъбла

та, дка. 

Съхне

не бор, 
дка. 

Некро  

зи, 
дка. 

Съхне

не на 

дуглаз
ка, 

дка. 

Дка. 

Априлци 15,5             15,5 

Борима    381 91     22    494 

Лесидрен      42        42 

Ловеч  62  143  76 3       284 

Никопол               

Плевен               

Тетевен 5  127 207 167 15  21 84  11  8 645 

Троян    185   15  91  492,4   783,4 

Ч. Осъм  2 87 296    125    11  521 

Общо: 20,5 64 214 1212 258 133 18 146 175 22 503,4 11 8 2784,9 

 

В system.iag.bg са отчетени санитарни и принудителни сечи, проведените по ГСП без подаване 

на сигнални листове - общо 307 дка. в ДГТ:  
 

ДГС 

Съхне

не бор, 

дка. 

Съхне

не 

смърч, 

дка. 

Снегол/ 

снегов. 

иглол., 

дка. 

Ветрол./ 

ветров. 

иглол., 

дка. 

Ветрол./ 

ветров. 

широк., 

дка. 

Пожар 

иглол., 

дка. 

Пожар 

широк.

, дка. 

Съхнене 

бук, дка. 
Дка. 

Лесидрен 3    61 96 52 16 228 
Ловеч  2       2 

Троян   28 49     77 

Общо: 3 2 28 49 61 96 52 16 307 
 

В Общински горски територии са проведени сечи на териториите на три общини – 

Плевен, Тетевен и Червен бряг, върху 260,90 дка. Най – много са принудителните сечи 

проведени в засегнати от споменатите абиотични явления предимно букови насаждения в 

района на Община Тетевен – 88 дка. В Община Плевен са проведени сечи в засегнати от 

насекомни вредители иглолистни насаждения – корояди по бора - Ipidae, типограф, халкограф  

по смърча - Ips typographus, Pityogenes chalcographus, и гъбни заболявания иглолистни – 

съхнене на бора от Sphaeropsis sapinea, и дуглазката. В Община Червен бряг е усвоена 

дървесината в черборови насаждения след върхов пожар. 
 

Община 
Короя

ди, 

дка. 

Типо  
граф, 

дка. 

Съхне
не 

иглици

те при 
бора, 

дка. 

Повре
ди по 

иглици

те на 
бора, 

дка. 

Съхне

не на 

бора, 
дка. 

Съхне

не 
дуглаз

ка, 

дка. 

Съхне

не на 
черния 

бор, 

дка. 

Снегол

/ 
снегов. 

иглол., 

дка. 

Ветро 

вал 

широк.
, дка. 

Снего

изв. на 

стъбла
та, дка. 

Снегол

/ 
снегов. 

широк.

, дка. 

Пожар 
иглол., 

дка. 
Дка. 



Плевен 5,9 20,3  2 7,8 15,6 5,3      56,9 
Тетевен   39     2 3 5 80  129 

Червен бряг            75 75 

Общо: 5,9 20,3 39 2 7,8 15,6 5,3 2 3 5 80 75 260,9 
 

Проведените по ГСП, без подаване на сигнални листове сечи в ОГТ са общо 114 дка.:  
 

Община 

Съхнене на 

на иглиците 

при бора, дка. 

Съхнене бял 

бор, дка. 
Дка. 

Троян  10 10 
Тетевен 104  104 

Общо: 104 10 114 
 

В частна горска територия са проведени 560,14 дка. санитарни сечи, най – много в гори, 

стопанисвани от горовладелска кооперация «Дъб» с.Бохот - церови насаждения, засегнати от 

гъбно заболяване. Сечта е проведена върху площ от 255 дка., с ниска интензивност. Останалите 

повреди са предимно в иглолистни гори от снеголом / снеговал, съхнене на белия бор – при 

култури създадени извън естествения район на разпространение и др. Повредите и усвоената 

площ са дадени в таблица: 
 

Община 

Съхне
не на 

цера, 

дка. 

Снегол/ 
снегов. 

иглол., 

дка. 

Съхнене 

на бора, 
дка. 

Снегол/ 
снегов. 

широк., 

дка. 

Ледо

лом 

щир
ок, 

дка. 

Съхне

не на 

белия 
бор, 

дка. 

Корояди, 

дка. 

Пожар 

иглол., 
дка. 

Ветрол./ 
ветров. 

иглол., 

дка. 

Съхне
не на 

дъба, 

дка. 

Дка. 

ЧГТ 255 94,46 57,95 42,1 41 28,8 18 14,07 4,76 4 560,14 
  

Усвояването на увредената дървесина през отминалата година беше забавено. Причините 

са от различно естество, като основната е повлияването на пазара от липса на търсене и 

изкупуване на тази дървесина, което пък е пряко последствие от епидемичната обстановка и 

свиването на потреблението и пазарите.  

 Обезлистване – в горските територии от района на РДГ Ловеч не са установени повреди 

от обезлистване в горски култури и насаждения. В района на дирекцията не са посочени данни 

за обезлистване, причинено от гъботворка и други листогризещи вредители в горски 

насаждения.  

Неотчетени в system.iag.bg мероприятия и средства – във връзка с определяне степента 

на нападение на насаждения от гъботворка, в района на четири стопанства със стационарни 

обекти са поставени следните феромонови уловки: 

– в ДГС Лесидрен – 4 броя – в землището на гр.Угърчин – отдели 1087 „а”, 1089 „а“ и 

1089 „в“ - 400 дка.; 

- в ДГС Ловеч – 3 броя – в землището на с.Соколово – отдел 1037 ”у” – 41 дка., 1138 „б” 

– 69 дка. и „в” – 86 дка.;  

- в ДГС Троян – 4 броя - 2 в землището на с.Добродан – отдел 418 ”п”, ”р” и ”т” – 140 

дка.,  и 2 в землището на с.Врабево – отдел 419 ”и”, ”м”, ”о” и ”п” – 100 дка.  

В ДГС Ловеч, Плевен и Троян се използват фуниевидни уловки, а в ДГС Лесидрен – 

делтоидни, с лепящи плоскости. Отчетения през годината летеж на пеперудите е слаб. 

За наблюдение числеността на короядите, са поставени следните капани: 

- в ДГС Ловеч – 3 броя процепни капани с мокър уловител – в землището на с.Горно 

Павликени, отдел 343 ”н” – 34 дка., в землището на с.Деветаки, отдел 417 „д1“ – 43 дка., в 

землището на с.Лешница, отдел 188 „ж“ – 222 дка. 

Броя на уловените вредители съответства на слабо нападение. 

 
ДГС Закупени през 2021г. - Налични годни към 31.12.21г. в 



стопанствата - 

феромони уловки феромони уловки 

броя лева броя лева броя броя вид 

ДГС Лесидрен 

8 64 - - - 1 фуниевидна 

- - - - - 

5 

 

5 

процепен 

капан 

 

мумификатори 

ДГС Ловеч 

5 40 - - 4 12 фуниевидни 

6 192 

2 

мумификатора 

 

1 процепен 

капан 

36 

 

 

84 

- 

3 

 

 

4 

процепен 

капан 

 

мумификатори 

ДГС Плевен - - - - - 9 фуниевидни 

ДГС Троян 8 64 4 96 - 4 фуниевидни 

За РДГ : 

 

21-за 

гъботворка 

 

6-за корояди 

 

360 

 

2 мумификатора за 

корояди 

 

1 капан за корояди 
216 4-за гъботворка 

26 

8 

9 

фуниевидни 

проц.капани 

мумификатори 

 

Друго мероприятие, извършвано в горските разсадници е торене на вкоренилищата и 

школите. Използваните торове и средства са дадени в таблицата: 

ДГС Дейност Дка. Вид тор 

Разходна 

норма – 

кг/дка 

Изразходв

ани торове 

– кг, л 

Изразхо

дени 

средств

а, лв. 

Борима 
Торене на смърчова школа – 

 р-к „Мешелика” 
5 

Амониева 

селитра 
10 50 - 

Никопол 

Торене на тополово 

вкоренилище –  

р-к „Гулянци” 

30 

Амониев 

нитрат и 

NPK 

20 600 - 

Плевен 
Торене на тополово 

вкоренилище – р-к „Рибен” 
8,5 

Лактофол 0,47 4 20 

Амониева 

селитра 
23,5 200 104 

Общо: 43,5 - - 
850 кг,  

4 л 
124 

 

          На терена са извършени следните проверки: 

- По заявления от собственици за проверка на терена фитосанитарното състояние на 

насаждения за провеждане на санитарни и принудителни сечи, с изготвен протокол с 

предписания: 

За частна ГТ За ОГТ За ДГТ Общо за РДГ: 

Заяв

лен

ия, 

бр. 

Имо

ти, 

бр. 

Изп

ълн

ени, 

бр. 

Пре

ход

ни, 

бр. 

Заяв

лен

ия, 

бр. 

Под

отде

ли, 

бр. 

Изп

ълн

ени, 

бр. 

Пре

ход

ни, 

бр. 

Заяв

лен

ия, 

бр. 

Под

отде

ли, 

бр. 

Изп

ълн

ени, 

бр. 

Пре

ход

ни, 

бр. 

Заяв

лен

ия, 

бр. 

Под

отде

ли, 

имо

ти, 

бр. 

Изп

ълн

ени, 

бр. 

Пре

ход

ни, 

бр. 

22 35 12 23 7 24 7 17 7 27 3 24 36 86 22 64 



- По заявления от собственици за проверка на терена фитосанитарното състояние на 

насаждения за провеждане на санитарни и принудителни сечи, с изготвено предписание по 

образец: 

 

За частна ГТ За ОГТ За ДГТ Общо за РДГ: 

Заяв

лен

ия, 

бр. 

Имо

ти, 

бр. 

Изп

ълн

ени, 

бр. 

Пре

ход

ни, 

бр. 

Заяв

лен

ия, 

бр. 

Под

отде

ли, 

бр. 

Изп

ълн

ени, 

бр. 

Пре

ход

ни, 

бр. 

Заяв

лен

ия, 

бр. 

Под

отде

ли, 

бр. 

Изп

ълн

ени, 

бр. 

Пре

ход

ни, 

бр. 

Заяв

лен

ия, 

бр. 

Под

отде

ли, 

имо

ти, 

бр. 

Изп

ълн

ени, 

бр. 

Пре

ход

ни, 

бр. 

2 2 2 - 3 8 7 1 8 26 18 8 13 36 27 9 

 

           Предписанията с протоколи и по образец от първото шестмесечие са изпълнени. 

Преходни и още неизпълнени са предписанията от второто полугодие.  

           Извършени проверки по инвентаризационни описи: 1 бр. за църковни гори на Гложенски 

манастир, с включени 8 подотдела. 

           За установяване фитосанитарното състояние на фиданки в горските разсадници 

съвместно с ЛЗС София през годината са извършени 6 проверки – в горските разсадници на 

ДГС Плевен – 2 бр., ДГС Борима, Ловеч, Никопол, и в ДЛС Априлци. 

           През м.юли – август съвместно с ОДБХ – фитосанитарен контрол гр.Ловеч са извършени 

12 проверки в горските разсадници от Ловешка област за наличие на карантинни болести и 

вредители - в ДЛС Априлци р-к „Маринска“, в ДГС Борима р-к „Мешелика“, в ДГС Лесидрен – 

р-к „Подене“ и р-к „Луковит“, в ДГС Ловеч р-к „Сливек“, в ДГС Тетевен р-к „Скрибътна“, р-к 

„Стара Рибарица“, р-к „Васильово“ и р-к „Паскалска ливада“, в ДГС Троян р-к „Белиш“ и р-к 

„Жална“, в ДГС Черни Осъм р-к „Попкино“. 

            С ЛЗС София през годината и при есенното лесопатологично обследване са направени 

13 проверки в насаждения за наличие яйцекупчинки на гъботворка и други повреди – в ДГС 

Никопол, Лесидрен, Тетевен, Черни Осъм, Борима, Троян, ДЛС Априлци и Община Плевен, 

двукратно в ДГС Ловеч, и трикратно в района на ДГС Плевен. 

Възобновяване на горските територии - през календарната 2021г. в териториалния обхват 

на РДГ Ловеч са извършени 848 дка. залесявания в ДГТ, с 666 дка. по – малко от 2020г. 

Преобладаваща част са тополовите култури – общо 553 дка., от които 427 дка. в ДГС Никопол и 

126 дка. в ДГС Плевен. В ДГС Плевен са залесени и 177 дка. с бяла акация, а в ДГС Никопол – 

60 дка. с летен дъб, от които 50 дка. са с жълъд. В ДГС Борима са залесени 3 дка. с фиданки 

черен бор и цер, в ДГС Ловеч - 24 дка. с бяла акация и 11 дка. с цер, а в ДГС Тетевен – 20 дка. с 

бук, цер и бял бор. В района на дирекцията фирмите изпълняващи ЛКД са малко, като за горния 

район е една. Средствата, които се отделят за залесяване и отглеждане са недостатъчни, поради 

което стопанствата изпълняват тези дейности на малки площи, и в повечето случай с 

доброволен труд на служителите си. 

 

Залесяване 

ДГС / ДЛС 
Залесено есен 

2020г., дка. 

Залесено 

пролет 2021г., 

дка. 

Общо за 

вегетационната 

2010/2021г., дка. 

Залесено есен 

2021г., дка. 

Общо за 

календарната 

2021г., дка. 

Борима 12 3 15 - 3 

Ловеч - 24 24 11 35 

Никопол 977 54 1031 433 487 

Плевен 175 42 217 261 303 

Тетевен - 5 5 15 20 

Троян 4 - 4 - - 

Общо: 1168 128 1296 720 848 



Мероприятия по подпомагане на възобновяването в държавните горски територии, са 

проведени само в района на ДГС Лесидрен върху площ от 38 дка., чрез залесяване на фиданки 

цер и благун. За сравнение през 2020г. мероприятията по подпомагане на възобновяването са 

били върху площ от 452 дка. – единадесет пъти повече.  

Мероприятия по подпомагане на възобновяването 

ДГС / ДЛС 
Залесяване, дка. Общо залесени, 

дка. 

Изсичане на 

подлеса, дка. 

Общо мероприятия 

по подпомагане на 

възобновяването, 

дка. с жълъд с фиданки 

Лесидрен - 38 38 - 38 

Общо: - 38 38 - 38 

- Едногодишните горски култури в общински горски територии са 33,2 дка., и са залесени 

от Община Плевен – 3,2 дка. с церови фиданки, и от Община Летница – 30 дка. тополови 

култури. Културите са създадени през пролетта на 2021г., изцяло с доброволен труд на 

служители от общините.  

Община 
Залесено есен 

2020г., дка. 

Залесено 

пролет 2021г., 

дка. 

Общо за 

вегетационната 

2020/2021г., 

дка. 

Залесено есен 

2021г., дка. 

Общо за 

календарната 

2021г., дка. 

Плевен - 3,2 3,2 - 3,2 

Летница - 30 30 - 30 

Общо: - 33,2 33,2 - 33,2 

 

В ОГТ е направена 1 проверка на инвентаризацията на горските култури - на 

общ.Летница. 

За установяване процеса на естественото възобновяване в площи, освободени след 

санитарни и принудителни сечи с висока интензивност в периода 2017 – 2018г. през есента са 

извършена проверки в 6 стопанства, 20 подотдела – ДЛС Априлци – 3 подотдела, ДГС 

Лесидрен - 5 подотдела, ДГС Троян – 2 подотдела ДГС Черни Осъм – 1 подотдел, ДГС Плевен – 

4 подотдела, и Община Плевен – 5 подотдела. 

Други: 

            Проверки на сечища с чек листи: 13 бр. – на територията на ДГС Борима – 3 бр., ДГС 

Плевен – 3 бр., ДГС Ловеч – 3 бр., и ДЛС Априлци – 4 бр.; 

            Проведени занимания по горска педагогика: 2 бр. през пролетта – В ДЛС Априлци и 

ДГС Борима; 

            Есенно залесяване с доброволци от гр.Ловеч в ДГС Никопол – 10 дка. с фиданки летен 

дъб 

 Ловно стопанство и опазване на дивеча 

 През 2021 г. в областта на лова и спортния риболов, РДГ Ловеч изпълнява изискванията 

на Закона за лова и опазване на дивеча по: опазването, разселването и ползването на дивеча; 

придобиването и упражняването на правото на лов; провеждането на организирания ловен 

туризъм; изпълнението на ловностопанските планове и на ловностопанските мероприятия 

заложени във финансовите планове на държавните предприятия, и на Закона за рибарството и 

аквакултурите  по: контрола на рибните ресурси във водните обекти ползвани за любителски 

риболов. 

 - Проведени са теоретически и практически изпити за придобиване право на лов в ТП 

ДГС – Ловеч, Лесидрен, Никопол, Плевен, Тетевен и Троян с 285 кандидати, успешно 

издържалите изпитите са 242 човека, както и курсове за придобиване право на подборно 

ловуване., организирани от СЛРД Ловеч, СЛРД Плевен и СЛРД Долни Дъбник. 

 - Организирана е и е проведена пролетната таксация в предоставените ловностопански 

райони на ловните дружини, в дивечовъдните участъци и в държавните ловностопански райони 



на ДЛС и ДГС. Резултатите от таксацията и плана за ползване на едрия и местния дивеч са 

публикувани в информационната система на ИАГ. Запасите на едрия дивеч в района на дейност 

на РДГ Ловеч са при благородния елен – 1976 броя при допустим запас 1984, при дивата свиня - 

2063 при 4528, а  при сърната, съответно 10825 при 13673, но допустимите запаси при сърната 

са по – високи, тъй като не са бонитирани ЗТ в област Плевен. По данни от таксацията, запасът 

на мечката е 107 при допустим запас 12. Реализираното ползване при едрия дивеч през 

последните години обаче показва, че традиционно резултатите от пролетната таксация, се 

завишават. Особено фрапиращо е това завишение в предоставените райони на ловните 

сдружения, което определя и динамиката на числеността на дивеча за целия район на дейност 

на РДГ Ловеч. При дребния местен дивеч в запасите са следните: при заека: допустим запас- 

72156, действителен запас - 34197; при фазана – допустим запас- 27121, действителен запас – 

34609, при яребицата – допустим запас- 19955, действителен запас – 14929. 

Анализирайки миналогодишното ползване и отчитайки фактът, че планиране на 

ползване при дребния дивеч има само в ловностопански райони в които запасите са близки до 

допустимите, считаме, че резултатите от пролетната таксация на местния дребен дивеч са също 

завишени. Причините за това са във формалното провеждане на таксацията в ловностопанските 

райони в които няма интерес към ловуването и предвидено ползване при дребния дивеч. 

През първите и през последните четири ловни излета за групов лов на дива свиня е 

приложена методиката за мониторинг на дивата свиня на територията на Република България, 

чрез попълване на „Формуляр за събиране на данни при групов лов“ във всички 

ловностопански райони. Информацията е обработена и изпратена до ИАГ. 

- Основен акцент в дейността през настоящата година е изпълнението на Плана за 

контрол и предотвратяване на разпространението на заболяването Африканска чума по свинете 

в Република България за периода 2021-2023г., одобрен с Решение на Министерски съвет №313 

от 09.04.2021г. 

РДГ Ловеч е предложил и е утвърден план за ползване на диви свиня, който е равен на 

целия пролетен запас – 1833 броя, с което се цели подръжане на плътността до 0,3-0,5 бр. на 100 

ха. За календарната 2021 година, ползването е в размер на 583 броя, което е 31,8% от годишния 

план за ползване. Запасите на диви свине в ЛСР от област Плевен са далеч от допустимите в 

пригодните площи и под 0,1 бр. на 100 ха обща площ. Основно ловуването се извършва групово 

през съботните и неделни дни. 

Създадена е добра организация по отношение събирането и транспортирането на 

пробите от диви свине до определените лаборатории. Изградени са предвидените площадки и 

ями за разфасоване и събиране на дивечови продукти във всички ловностопански райони. 

 Ежеседмично предоставя в ИАГ актуална справка за броя на издадените разрешителни 

за индивидуален лов, и за групов лов и реализираното ползване на диви свине. В изпълнение на 

мерките за ограничаване и предотвратяване на разпространението на болестта Африканска 

чума по свинете, ежемесечно се предоставя в Изпълнителната агенция по горите обобщена 

справка. 

 Съвместно с ОДБХ Ловеч е проведено обучение на представителите на ловните дружини 

към ловните сдружения по чл. 30 от ЗЛОД, като са обхванати следните теми: 1. Спазване на 

мерките за биосигурност; 2. Вземане на проби от отстреляни или намерени мъртви диви свине; 

3. Въвеждане на данни в модул „Лов“; 4. Третиране на местата, при открити трупове на диви 

свине. 

 През 2021г., за района на дейност на РДГ Ловеч са издадени общо 22 бр. заповеди на 

Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните /БАБХ/ за 

възникнали случаи на АЧС, по горски/ловни стопансва, както следва: СЗДП ТП ДГС Лесидрен 

– 2 бр., ЮЗДП ТП ДГС Тетевен – 8 бр., СЗДП ТП ДГС Троян - 8 бр., СЗДП ТП ДГС Черни 

Осъм – 3 бр., СЗДП ТП ДЛС Русалка – Априлци – 2 бр. 



 - Регионалната комисия по оценка на ловни трофеи към РДГ Ловеч е извършила 60 

оценки на трофеи, добити по линия на организирания ловен туризъм, както и тези добити от 

български ловци. Най много са оценените трофеи от сърна – 31 бр., от благороден елен -17. От 

дива свиня са оценени само 5 бр., което е значително по- малко от предходни години. Регионът 

е посетен от значително по-малко в сравнение с миналите години чуждестранни и български 

ловци ловуващи по линия на ОЛТ, поради неблагоприятната обстановка с АЧС по дивите 

свине, както и във връзка с пандемията от Ковид19. 

 - Успешно е изпълнена програмата за разселване на дивеч. За ловностопанските райони, 

спазили изискванията на ЗЛОД и ППЗЛОД при разселване на дивеч, са утвърдени от директора 

на РДГ Ловеч допълнителни планове за ползване на фермерно произведен дивеч. 

 - В изпълнение на чл. 36н, ал. 1 и 3 от ЗЛОД е извършена 1 бр. проверка по изпълнение 

на договорите за стопанисване и ползване на дивеча в ДУ Мизия, за резултатите от които е 

изготвен доклад с констатации и предписания. 

 - През 2021 година са издадени общо 3 бр. заповеди на основание чл. 70, ал. 5 от ЗЛОД 

за осигуряване на спокойствие на благородния елен през брачния период в ловностопанския 

райони на ДУ „Вежен“, ДУ „Зеленика“ и ДУ „Михалска“. 

 

 Движение на актовите преписки 

         В „Регистър на актовите преписки и констативните протоколи“ – интернет базиран в 

електронната система на ИАГ – София са регистрирани общо 879 броя АУАН. В сравнение с 

тези съставени през 2020г., са с 136 броя по-малко. От общия брой съставени АУАН – 53 % са 

съставени от служители на РДГ – Ловеч, 41% са съставени от служители на ДГС и 6 % от 

служители на ИАГ и други. През последните четири години делът на АУАН съставени от 

служители на РДГ – Ловеч значително е нараснал, за сметка на АУАН съставени от други 

служители. Съставените АУАН по закони са следните – 848 броя за нарушения по Закона за 

горите, 23 броя за нарушения по ЗЛОД, 2 броя за нарушения по ЗРА и 6 броя за нарушения по 

ЗЛР.  

        На седемнадесет лесовъда, в качеството им на лица по чл. 235 от Закона за горите, са 

съставени общо 36 броя АУАН. От тях на лесовъди, упражняващи частна лесовъдска практика, 

са съставени 31 броя АУАН, като на един лесовъд са съставени 10 броя АУАН. Два броя АУАН 

са съставени на длъжностни лица на съответната община и 3 броя на служители на ДГС/ДЛС. 

        Изпратени за преценка за наличие на престъпление са 632 броя актови преписки, като 

върнатите в РДГ – Ловеч за налагане на административно наказание са 413 броя преписки. 

Образуваните досъдебни производства са 79 броя. 

        Издадените наказателни постановления са общо 972 броя, включително такива по АУАН 

от предходен отчетен период. От тях, по актови преписки от 2021г., са издадени 648 

наказателни постановления. 

        Прекратени от Директора на РДГ – Ловеч на различни основания са общо 60 броя актови 

преписки, като 4 броя от тях са прекратени на основание чл. 33, ал. 2 от ЗАНН /наличие на 

влязла в сила присъда, споразумение или решение/. Останалите 56 броя са прекратени поради 

различни пороци в АУАН, на основание чл. 54 от ЗАНН /деецът не е виновен/, чл. 28 от ЗАНН 

/малозначителност/ и други.  

        Наложена са три броя ПАМ по чл. 253 от Закона за горите, които не са обжалвани в 

законоустановения срок и е влезли в законна сила. 

        На основание чл. 239, ал. 1, т. 4 от Закона за горите един лесовъд е отписан от публичния 

регистър на физическите лица за упражняване не частна лесовъдска практика по чл. 235 от 

Закона за горите и е обявено за невалидно притежаваното от него удостоверение. 

         Обжалвани НП са общо 40 броя, в това число и по съставени АУАН от предходен отчетен 

период, като от тях 9 броя са потвърдените от съда, 1 брой е видоизменено и 2 броя са 

отменените. Неприключените съдебни производства са 28 броя. 



          Наложените глоби, имуществени санкции, обезщетения и парични равностойности по НП 

са в размер на 185165.52 лева, като от тях обезщетенията в полза на ДГС/ДЛС са в размер на 

4192.90 лева. 

          Изпратени за принудително изпълнение на НАП са 1596 изпълнителни основания, в това 

число и такива по НП за предходен отчетен период. 

          През 2021г. в РДГ – Ловеч относно дължими суми по НП са постъпили 38848 лева, като 

от тях 24671 лева са по актови преписки от текущата календарна година, което представлява 15 

% събираемост на наложените санкции. Една от причините за увеличаване на този показател се 

дължи на големият процент изпратени актови преписки за принудително събиране на НАП и 

ЧСИ.           

Движение на актовите преписки - изпратени в прокуратурата относно преценка за 

наличие на престъпление, върнати за административно производство, образувани ДП, издадени 

присъди - от регистрираните в РДГ Ловеч през 2021г. – 879 броя АУАН, за преценка наличие на 

престъпление  изпратени на РП  са  632 бр. актови преписки  / 72 % от регистрираните 

преписки/ от тях : 

-  върнати за административно производство по преписки от 2021г. – 413 преписки  /65 %  от 

изпратените /,  

- образувано досъдебно производство по 79 преписки  /13 %  от изпратените /,  

- без решение  към 31.12.2021г. са 136 бр. преписки  /21,5 % от изпратените /, 

- издадени  присъди по 4 преписки / 1 присъда и 3 протоколни споразумения /.  

Движение на обжалваните преписки - през 2021г. са издадени общо 972 Наказателни 

постановления, от които 324 по приключващи преписки от 2020г.  и  648 броя по текущи 

преписки от 2021г. От издадените 648 броя Наказателни постановления в Районните съдилища 

са обжалвани 40 броя / 6 % от издадените /, от тях са : 

- потвърдени от съда са 9 броя НП / 22 %  от обжалваните / 

- отменени от съда - 2 броя НП  /5 %  от обжалваните , при 18 % през 2020г. и 31 % през 2018г. / 

- видоизменено -1 брой ,   

- без решение до 31.12.2021г. са останалите 28 броя,  делата не са приключили и се намират на 

различни инстанции. 

Издадени и влезли в сила наказателни постановления - по регистрираните в РДГ Ловеч 

преписките по АУАН през 2021г. са общо 879 бр., към 31.12. 2021г. са издадени 648 броя 

Наказателни постановления / 74 % от регистрираните АУАН/, от тях влезли в сила - 604 броя / 

93 %  от издадените/.   

Брой преписки прекратени от директора на РДГ – Ловеч - през 2021г. с мотивирана 

резолюция от директора на РДГ Ловеч са прекратени общо 60 броя актови преписки / 6,8 % от 

общия брой съставени АУАН / , от тях : 

- 4 броя са прекратени по чл.33, ал.2 от ЗАНН, поради това че има образувани досъдебни 

производства,  приключили с присъда или протоколно споразумение. 

   -  останалите 56 преписки са прекратени, поради различни пороци в АУАН .  

Причините са следните :  

- По чл. 26 от ЗАНН, тъй като деецът е непълнолетен. 

- Поради сгрешени законови разпоредби, пропуски в описанието на нарушението и  други 

пороци при съставянето на АУАН / чл.24, чл.40, чл. 42 от ЗАНН/. 

- По чл. 54 от ЗАНН , поради това, че посоченият деец не е виновен. 

- По чл. 28 от ЗАНН , поради малозначителност  на  деянието. 

Събираемост на сумите по влезли в сила наказателни постановления - наложените 

санкции, глоби и обезщетения по влезлите в сила Наказателни постановления  издадени по 

текущи преписки от 2021г. са общо в размер на 167471лв., от тях приспаднати по чл. 272 а от 

Закона за горите – 4870 лв. Общо през 2021г. в РДГ по Наказателни постановления са 



постъпили 38848 лв., от тях по текущи преписки от 2021г. са събрани 24671 лв, което 

представлява 15 % събираемост, при  дължим остатък– 162601 лв.  

В сравнение с предходните години този % се е повишил във връзка с прилагането на 

събиране на дължимите суми чрез НАП. 

Задържани вещи - през 2021г. по АУАН за нарушения по ЗГ, съставени от служители на 

РДГ и ДГС/ДЛС  и  по констативни протоколи за нарушения от неизвестен извършител са 

задържани общо: 1 плм3 фасонирана дървесина, 72 м3 обла строителна дървесина, 282 пр.м3 

дърва за огрев, 44 бр. МПС, 82 бр. каруци, 72 бр. безиномоторни триони,  18 броя-  брадви, 

законни оръжия – 2 броя и 10 броя амуниции, 3 броя едър дивеч и 1брой дребен.  

              Съгласно чл.10 от НКОГТ/12г.  по заповеди на ЮЗДП и СЗДП са определени общо 4 

бази за съхранение на задържани по АУАН и КП вещи и  материали. 

              От общо 18 общини собственици на гори, 17 са издали заповеди, с които са определени 

19 бази за съхранение на задържани вещи и материали по АУАН за нарушения по ЗГ. 

              От общините  съставени АУАН и задържани вещи имат само община Тетевен / 7 броя 

АУАН, задържани 4 пр.м3 дърва/,  община Плевен / 9 броя АУАН, задържани 2 пр.м3 дърва, 2 

каруци и 1 брой моторен трион/ и община Гулянци /16 броя АУАН, задържани 8 пр.м3 дърва и 

4 каруци.  

Продадени  вещи , отнети в полза на държавата по влезли в сила НП - през 2021г. са 

проведени 6 броя  тръжни сесии за продажба на  вещи, обект и средство на нарушения по ЗГ, 

отнети с НП в полза на държавата, общо са получени 17794 лв. като направените разходи са в 

размер на 5266 лв., от тях 1215 лв. за оценител и 4051 лв за обяви в пресата.. 

Продадени са следните вещи :  

20 броя МПС / леки коли и джипове/, 109 броя каруци, 104 броя бензиномоторни триона,   

Ръчни триони – 8 броя, 11 брадви, 8 амуниции, 11 въдици   и  57,2 пр.м3 дърва за огрев.  

Заведени дела по Закона за отговрността на държавата и общините за вреди. Анализ на 

размера на исковете и хода на съдебните дела. Размер на присъдените обезщетения - през 2021г. 

по ЗОДОВ са образувани 3 административни дела, едното е прекратено а две  не са приключили 

със съдебно решение. Образуваните дела са относно наказателни постановления издадени през 

2021г.   

След направената поправка на ЗАНН от 29.11.2019г. - „ В съдебните производства 

страните имат право на присъждане на разноски по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс”,  броят на заведените дела по ЗОДОВ е намалял спрямо предходните години.  

Присъдените обезщетения по отменени Наказателни постановления, издадени от 

директора на РДГ през последните 2 години представляват минимален 1% от размера на 

наложените административни наказания, посочени по-горе. Този минимален размер се дължи 

на факта, че е завишен броя на делата, по които се осъществява процесуално представителство 

при разглеждането им в съда, чрез което се постигат по-добри резултати при защитата на 

съставените от служителите на РДГ АУАН и издадените по тях Наказателни постановления. 

Друг фактор, оказващ влияние върху за намаляване на общия размер на присъдени 

обезщетения по ЗОДОВ е обжалването от страна на РДГ Ловеч на по-голям брой НП пред втора 

инстанция, когато са отменени на първа инстанция.   

Не на последно място е стремежът на  служителите по контрола да полагат повече 

прецизност при съставянето на АУАН, имайки предвид натрупаната съдебна практика и 

извършването на прецизна преценка преди издаването на Наказателното постановление. При 

наличието на пороци при съставянето на АУАН, същите се прекратяват с мотивирана 

резолюция на Директора на РДГ – Ловеч.   

 

Касово изпълнение на бюджета 

Общо приходи към  31.12.2021 г. – Разчет – 521 000 лв. Отчет – 524 986 лв. 
В  т.ч.  



- Приходи от услуги, стоки и продукция – Разчет 30 000 лв. Отчет 31 996 лв. 

- Държавни такси – Разчет 450 000 лв. Отчет 436 081 лв. 

- Глоби, санкции и наказ. Лихви – Разчет 40 000 лв. Отчет 82 464 лв. 

- Получени застраховователни обезщетения и други приходи – Разчет 0 лв. Отчет 377 лв. 

- Приходи от НАП - Разчет 0 лв. Отчет /-26 021/ лв. 

- Внесен данък върху продажбите - Разчет 0 лв. Отчет /- 871/ лв. 
 

Общо разходи към 31.12.2021 г.:  Разчет – 945 759 лв. Отчет – 1 213 943 лв. 
В  т.ч.  

- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по труд. и служ. правоотношения – Разчет 

653 900 лв. Отчет 650 897 лв. 

- Други възнаграждения и плащания за персонала – Разчет 2 400 лв. Отчет 68 124 лв. /в 

т.ч. обезщетения на пенсионирани сужители – 62 241 лв./ 

- Задълж.  осигур. вноски от работодател – Разчет 167 459 лв. Отчет 164 201 лв. 

- Издръжка – Разчет 111 000 лв. Отчет 317 586 лв. 

 /в т.ч. облекло – 56 647 лв., материали – 15 446 лв., вода, горива , ел. енергия – 61 044 

лв., разходи за външни услуги– 133 478 лв./ 

 

- текущ ремонт автом. – 16 473 лв. 

- командировки в страната – 3 986 лв. 

- разходи за застраховки – 11 350 лв. 

- разходи за СБКО – 10 461лв. 

- разходи за санкции – 8 701 лв. 

- Платени данъци и такси – 13 135 лв. 

 

Отчет на приходите 

През 2021 год. в РДГ – Ловеч са отчетени приходи на обща стойност 524 986 лв., както 

следва: 

- Приходи от услуги включват основно приходи от продажба на карти за почивка база 

Китен, превозни билети, контролни талони и пластини за елхи и са в размер на 31 996 лв. 

- Приходи от държавни такси по Закона за лова и опазване на дивеча и по Тарифата за 

таксите, приета с ПМС№ 41/2013 г.; ПМС №283, които за отчетения период са в размер 

на 436 081 лв.  

- Глоби, санкции, неустойки, обезщетения в размер на 64 670 лв. и приходи от продажби 

на конфискувани вещи – 17 794 лв. или общо са в размер на 82 464 лв. 

- -други неданъчни приходи в размер на / -26 021 лв./, в т.ч. от получени застрахователни 

обезщетения – 302 лв., и други приходи – 75 лв., приходи от НАП по НП - /-26 644 лв./, 

приходи от тръжни документи 150 лв. 

- Внесен данък върху приходите - /-871 лв./ 

- Приходи от продажба на транспортни средства – 960 лв. 

В процентно изражение изпълнението на приходната част на бюджета за 2021 г. е 101 %.  

 

Отчет на разходите 

Определените за 2021 г. разходи за РДГ – Ловеч са за изпълнение на 

Бюджетнапрограма”Специализирани дейности в горските територии” в размер на 1 213 943 лв. 

В процентно изражение изпълнението на разходната част на бюджета за 2021 г. е 128 %.  

Извършените разходи към 31.12.2021 год. по касов отчет възлизат на 1 213 943 лв., както 

следва: 

- Разходите за възнаграждения на персонала към 31.12.2021 г. са в размер на 650 897 лв. за 

47 заети служители или средната брутна заплата на един служител е в размер на 1154 лв. 

при утвърдени 60 броя служители и утвърден разчет за ФРЗ – 653 900 лв. 



- Други плащания и възнаграждения за персонала при одобрени 2 400 лв. са изразходвани 

68 124 лв. за нещатен персонал – 1 950 лв., за обезщетения на пенсионирани сужители – 

62 241 лв., и др. плащания и възнаграждения /болнични за сметка на работодателя/ - 3 

933 лв. 

- Задължителни осигурителни вноски – 164 201 лв. 

- Издръжката на персонала към 31.12.2021 г. е в размер на 221 456 лв. и 96 129,70 лв. за 

инвентаризация на горските територии или общо Издръжката на персонала в размер на 

317 586 лв., при одобрени 111 000 лв. или в процентно изражение е 286 %. 

- Платени данъци и такси са в размер на 13 135 лв. 

РДГ – Ловеч има предоставени права за управление на почивна база „Еделвайс” в гр. 

Китен. Базата разполага с 15 броя бунгала, които се ползват основно от служители по горите от 

РДГ, ДП, ДЛС, ДГС и от външни лица, когато има свободни карти. През 2021 год. 

натовареността на базата през месец юли и авуст е на 100%. И са събрани 31 132 лв. общо 

приходи от карти.  За сезон 2021 г. са продадени 156 броя карти на служители на стойност 6 832 

лв. и 369 броя карти на външни лица на стойност 24 300 лв. Разходите за ток, ел.енергия, вода, 

пране и текущи ремонти за базата са в рамките на издръжката на РДГ- Ловеч. 

През 2021 год. не е извършена проверка от Вътрешен одит при ИАГ – София.  

Финансов контрол в РДГ Ловеч  

Осъществяването на предварителен контрол в РДГ Ловеч  е регламентирано в чл. 2 и чл. 

3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор ( ЗФУКПС ), с които е 

указано на ръководителите на организации, разпореждащи се със средства от държавния 

бюджет, да ,,отговарят за осъществяване на финансовото управление и контрол във всички 

ръководени от тях структури, програми, дейности и процеси, при спазване на принципите за 

законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност“. На основание разпоредбите 

на Раздел II, чл. 7 и 8 от Устройствения правилник на регионалните дирекции по горите, е 

структурирана длъжността ,,финансов контрольор“, пряко подчинена на директора на РДГ. 

По реда на изискванията на ЗФУКС, Указанията за осъществяване на управленска 

отговорност на министъра на финансите и съгласно чл. 10 от Стратегията за еправление на 

риска в ИАГ, са изготвени следните документи: 

 Годишен доклад за изпълнение на действията по управление на риска за 2020 г. 

 Обобщена карта на риска на РДГ Ловеч за 2021 г., в която са показани възможните 

рискове, които могат да се поянят и да понлияят върху дейността при постигане на 

поставените цели. 

 Обобщен Риск регистър за 2021 г. на значимите рискове в РДГ Ловеч. 

 Обобщена информация на управляваните рискове и План за действие за ограничаване на 

остатъчните рискове. 

За периода 01.01 – 31.12.2021 г.  е извършен предварителен контрол от финансовия 

контрольор на всички документи преди поемане на задължение и извършване на разход в 

следните дейности и процеси: 

 За заплати на служителите; 

 За назначаване и преназначаване на служители по трудово и служебно правоотношение; 

 За командировки в страната; 

 За инвентар, униформено и представително облекло; 

 За телекомуникационни и пощенски услуги; 

 За поддръжка на софтуер и хардуер; 

 За квалификация и консултантски услуги; 

 За материали – канцеларски и др.; 

 За други външни услуги; 

 За текуща поддръжка и ремонт на МПС; 



 За текущ ремонт; 

 За данъци и такси; 

 За застраховки и др.; 

При извършения през 2021 г. предварителен контрол са издадени 635 контролни листове 

за поемане на задължение и/или извършване на разход. 

За нуждите на РДГ Ловеч са преработени и се прилагат Инструкция за техническите и 

организационни мерки за защита на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в 

регистрите и базите данни, поддържани от Изпълнителна агенция по горите и Вътрешни 

правила за заплатите на роботещите по служебни и по трудови правоотношения в Регионална 

дирекция по горите – Ловеч. 

 

Човешки ресурси и административни дейности 
     Утвърденото щатно разписание  на персонала в РДГ Ловеч към 01.01.2021 г. е 60 броя 

служители. Реално заетите длъжности от служителите  са 47 броя. От тях 29 броя са заетите по 

трудово правоотношение и 18 броя са заетите по служебно правоотношение. Незаетите 

длъжности са 13 броя и са по служебно правоотношение. 

     В РДГ Ловеч за периода 01.01.2021г. до 31.12.2021г. е назначен 1 служител по трудов 

договор.  Преназначени са 2 служители по служебно правоотношение на незаетите длъжности 

„Финансов контрольор“ и „Главен експерт- Инвентаризация на ГТ и горско планиране“.   

    Прекратени са правоотношенията с четирима служители.Трима от тях са придобили право на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст. Единият е освободен по взаимно съгласие. 

    Разработени са длъжностни характеристики на служителите от РДГ Ловеч при позициите, за 

които има промяна и за новоназначените служители. 

    Към 31.12.2021г. са подготвени 382 броя заповеди  /324 бр. платени годишни  отпуски, 

58 броя  допълнителни споразумения, свързани със статута на служителите по трудови 

правоотношения в РДГ,  преназначаване, трудови договори,  назначаване по служебно 

правоотношение, прекратяване, промяна в индивидуалното основно възнаграждение/. 

    Заведени са 45 бр. заявления от служителите по чл. 193, ал. 3 от ЗГ и са издадени 45 броя  

разрешители за дърва по чл. 193, ал.3 от ЗГ. 

Постъпили са 4 бр. заявления по по чл. 193, ал.5 от ЗГ  и са издадени разрешителни за тях. 

     Всички служители в дирекцията са  попълнили декларации за имущество и интереси по 

чл.35, ал.1, т.2.  – 43 броя. 

     Обезсилени са 40 броя служебни карти и са издадени 30 броя нови. 

 Оформени  са служебни  досиета на всички новоназначени служители и служебните и 

трудовите  им   книжки. 

 Административното обслужване в РДГ Ловеч се извършва съгласно утвърдени от 

директора на РДГ Ловеч Вътрешни правила за организация на административното обслужване. 

Има изградено административно звено, работещо на принципа – едно гише. Деловодната 

система е електронно базирана и обмена с държавните институции се осъществява само чрез 

електронен трансфер. РДГ Ловеч предоставя следните административни услуги на физически и 

юридически лица по регистъра на ИСДА: 

 издаване на удостоверение за регистрация на производствена марка - издадени 24 

удостоверения за регистрация на производствена марка.  

 издаване на решения за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски 

територии с площ до 50 декара – няма издадени  решения за промяна на предназначението на 

поземлени имоти в горски територии с площ до 50 декара 

 издаване на решения за предварително съгласуване промяна на предназначението на 

поземлени имоти в горски територии с площ до 50 декара - издадени 1 решения за 

предварително съгласуване промяна на предназначението на поземлени имоти в горски 

територии с площ до 50 декара 



 издаване на удостоверение за регистрация на горски разсадници за производство на 

посадъчен материал - няма издавани удостоверения за регистрация на горски разсадници за 

производство на посадъчен материал 

 утвърждаване на горскостопански програми / план-извлечения - входирани 645/58 броя, 

от тях са утвърдени 600/50 броя и върнати 45/5 броя. 

 издаване на разрешение за провеждане на организирани обществени или спортни 

мероприятия в горските териториин - няма издавани разрешения за провеждане на 

организирани обществени или спортни мероприятия в горските територии 

 първоначална заверка на дневник на обект, в който постъпва, преработва се или се 

експедира дървесина - даден достъп до информационната система на ИАГ на 363 обекта по чл. 

206. 

 издаване на протокол за оценка на ловни трофеи - извършена оценка на 60 броя трофей 

от бл. елен, елен лопатар, сърна и дива свиня, добити по линия на ОЛТ и от български 

граждани и са издадени съответните оценителни протоколи. 

 съгласуване на технологични планове за временен склад - съгласувани 17 технологични 

планове за временен склад 

 разрешение за движение на товарни моторни превозни средства по горски пътища -няма 

издавани разрешения за движение на товарни моторни превозни средства по горски пътища 

През 2021 г. в Регионална дирекция по горите Ловеч са регистрирани общо 11244 

документа, в т. ч.: 

- входящи – 7083 броя; 

- изходящи – 3625 броя; 

- вътрешни – 536 броя. 

През 2021 г директорът на РДГ Ловеч е издал индивидуални административни актове, 

както следва: наказателни постановления по ЗГ, ЗЛОД, ЗРА и ЗЛР – 972 броя; заповеди по 

дейността в изпълнение на законово изискване, Правилник за дейността на регионалните 

дирекции и др. нормативни документи – 1115 броя, в т. ч.: утвърждаване на ГСП, командировки 

на служители, продажба на движими вещи, обезсилване на ПМ, забрана достъп до горски 

територии, провеждане на търг и конкурс, графици, комисии, конкурси, обезсилване на 

служебни карти, спиране дейността на обекти по 206 и др. 
 

 

 

 

18.3.2022 г.

X инж. Петър Петров

инж. Петър Петров

и.д.Директор РДГ Ловеч

Signed by: PETAR GEORGIEV PETROV   
 


