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                     МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - КЪРДЖАЛИ 

      гр.Кърджали, ул. “Васил Левски” №2, п.код 6600, тел. 0361/654 50, 654 51; e_mail: rugkarjali@iag.bg 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 

за дейността на Регионална дирекция по горите гр. Кърджали за 2019г. 

  

 Регионална дирекция по горите гр. Кърджали осъществява контролна дейност на обхваща 

8752 кв.км, или 7.88% от територията на страната, разпределена по области както следва: - област 

Кърджали (3209 кв.км) – ЮИДП ДП-Смолян - 4 ТП ДГС и 1 ТП ДЛС на 7 общини; - област 

Хасково (5543 кв.км) – - ЮЦДП ДП Сливен - 4 ТП ДГС  и 1 ТП ДЛС на 11 общини.  

 Площта на инвентаризираните гори и горски територии към 31.12.2019 г. в териториалния 

обхват на Регионална дирекция по горите гр. Кърджали е 400 165 ха, от която 379679 ха са гори 

и земи в горски територии и 20486 ха гори в земеделски територии.  

 За РДГ Кърджали площта на горските територии е 379 679 ха, от която залесена – 32 3007 

ха, незалесена дървопроизводителна – 6 446 ха (в това число: пожарища – 588 ха; сечища – 860 

ха; голини – 4 998 ха) и недървопроизводителна – 50 226 ха. 

 

Разпределение на залесената горска територия по вид на горите 

Вид на горите Залесена площ (ха) 

Иглолистни 89946 

Широколистни високостъблени 20052 

Издънкови за превръщане 194595 

Нискостъблени 18414 

Общо 323007 
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По видове собственост, разпределението на горските територии (379679 ха) в РДГ 

Кърджали е както следва: 

Държавна собственост – 296808 ха в т.ч. гори на МОСВ 

Частни физически лица – 12725 ха  

Частни юридически лица – 4036 ха  

Общинска собственост – 66010 ха  

Собственост на религиозни организации – 100 ха  

Горите в земеделски земи са с обща площ 20486 ха  
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Промени в горските територии 

През 2019 г. в Комисията в РДГ-Кърджали,  по чл.74, ал.2, т.1 от Закона за горите назначена 

със заповед № РД 49-189/27.06.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите са 

регистрирани три искания за предварително съгласуване и две заявления  за промяна на 

предназначението на поземлени имоти в горски територии.  

Регистрираните искания през 2019 г за предварително съгласуване касаят, добив на 

подземни богатства, изграждане на път и изграждане на ферма за отглеждане на животни. (чл.73, 

ал.1, т.1 от ЗГ).   

В работата си през 2019 г. Комисията е постановила пет решения, от които три решения за 

предварително съгласуване и две решения за промяна предназначението на обща площ от 38.135 

дка. Едно от решенията е влезло в сила, като е променено предназначението на 20.923 дка, частна 

държавна собственост на ТП ДГС Хасково при ЮИДП гр. Сливен.  

През 2019 г. е погасено правото Община Момчилград за изграждането на гробищен парк, 

тъй като не е заплатена цената в постановения в Закона за горите тримесечен срок. С 

уведомително писмо с рег.индекс РДГ06-277/14.01.2019 г.. РДГ Кърджали е информирала 

Община Момчилград и Изпълнителната агенция по горите за погасяване правата породени от 

Решение № 47-II-1 от 26.10.2018 г. на комисията по чл. 74, ал.2, т. 1 от Закона за горите при РДГ 

Кърджали.  

Изплатените дължими такси през 2019 г. за промяна на предназначението са в размер на 

50 043 лева.  

За компенсационно залесяване е заплатена сума в размер на 13 321.10 лева за площ 11.747 

дка, по сметка на ЮИДП Сливен.  

Всички решения на Комисията са предоставени на ИАГ за публикуване на страницата на 

ИАГ в деня на издаването.  

 

Залесяване и защита на горските територии срещу ерозия и порои.  

 Извършената дейност от РДГ – Кърджали в тази област през 2019 година беше насочена към 

следните направления: 

 Водене на регистър на горските разсадници в района на РДГ – Кърджали. 

 Регистрация на базови източници за ГРМ и подобряване на състоянието на горската 

семепроизводствена база. 

 Извършване на контролна дейност - осъществяване и провеждане на контрол на 

лесовъдските дейности, извършвани от държавните горски и ловни стопанства, от 

общините и частните физически и юридически лица в горските територии. 

 Изпълнение и координация на проект по лесозащита финансиран от Европейския съюз. 

Основно контролът бе насочен към следните лесокултурни дейности: производството на 

фиданки в горските разсадници, залесяване, попълване и отглеждане на горските култури, както 
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и към дейностите в семепроизводствените градини и извършените противоерозионни 

мероприятия.  

      Лесовъдските дейности са извършвани от десет държавни горски и ловни стопанства, като  пет 

от стопанствата   са  в   област Кърджали и пет от стопанствата в област Хасково.  

Приоритетно се проверяваха залесените площи от невъзобновени сечища, пожарища, 

създадените тополови култури и извършените противоерозионни залесявания. 

Извършени бяха камерални и теренни проверки на естественото възобновяване на 

освободените площи от санитарни, принудителни и голи сечи в периода 2015-2016г. в ДГС/ДЛС 

от района на РДГ Кърджали, за което са съставени девет броя протоколи със съответните 

предписания.  

Извършени бяха камерални и теренни проверки на естественото възобновяване на изсечените 

площи в периода 2015-2016г. в общински горски територии на Община Харманли, Община 

Тополовград и Община Хасково, за което са съставени протоколи със съответните предписания.  

      В областта на залесяването и горските разсадници бяха извършени общо 34 бр. контролни 

проверки за състоянието на горските култури и произведените фиданки в горските разсадници по 

ДГС/ДЛС и общини в района на дейност на РДГ Кърджали. За проверките са съставени протоколи 

и доклади със съответните предписания със срок на изпълнение и доклад за изпълнението им от 

ДГС/ДЛС. 

През 2019 г. са извършени 10 бр. проверки относно извършените дейности по залесяване и 

попълване на горски култури. 

За извършените контролни проверки по приемане и отчитане на инвентаризацията на 

създадените горски култури -  9 броя за 2019 г., са изготвени 46 броя карнети за контролна 

инвентаризация с констатации и предписания. 

Извършен бе и контрол върху производството на фиданки във всичките осем разсадника в 

района на дирекцията, РДГ – Кърджали участва и в комисиите по установяване достоверността 

на извършените инвентаризации в държавните горски разсадници и по установяване на 

фитосанитарното състояние на произведените фиданки -  

извършени са 15 бр. проверки  в следните горски разсадници: "Димитровград" на ДГС Хасково, 

"Паничково"  и "Крайно село" на ДЛС "Женда";  „Чакаларово“ на ДГС Кирково; "Ардино" на ДГС 

Ардино; "Момчилград" на ДГС Момчилград; "Черничево" на ДГС Крумовград, "Гебран" на ТП 

ДГС Свиленград. Обследвани са общо 510 508 броя фиданки. 

 През 2019 г. РДГ Кърджали е издало четири броя сертификати за идентификация на горски 

репродуктивни материали и води списък на произведените партиди от всеки одобрен източник и 

номерата на издадените основни сертификати за тях. 

През годината бяха проверени всички семепроизводствени градини – четири на брой, както 

следва ТП ДГС – Момчилград – автовегетативна градина от бяла акация и генеративна градина 
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от черен бор, ТП  ДЛС Женда – вегетативна градина от атласки кедър, ТП ДГС Хасково – 

семепроизводствена градина от бяла акация. 

Проверени са площите, които подлежат на компенсационно залесяване. Редовно се изготвят 

протоколи за определяне площта подлежаща на компенсационно залесяване - осемнадесет броя 

за 2019г. 

Постигнатите резултати от държавните предприятия по чл.163 от ЗГ по създаването на гори 

са следните: 

 Залесени площи през 2019 г от ТП ДГС/ДЛС в района на РДГ Кърджали – 1392 дка.  

 Попълване на култури в държавни горски територии – 141 дка. 

 Отглеждане на култури в държавни горски територии – 10 414 дка. 

 Среден процент на прихващане на културите в държавни горски територии – за 

едногодишни – 1 311 дка - 70 %, двегодишни – 1 529 дка - 83 % и тригодишни – 1110 дка 

- 74 %. 

В общинските горски територии резултатите са следните – едногодишни – 73 дка - 45% и 

двегодишни – 93 дка – 79 %. 

Извършените проверки показаха, че прихващането на фиданките пряко се влияе от 

неблагоприятните климатични условия – високи летни температури, продължително засушаване, 

бедните месторастения, на които са създадени някои култури и допуснатите пропуски от 

ДГС/ДЛС по изпълнението на лесокултурните дейности по възобновяване на горите.  

Добри резултати има постигнати при залесяванията с тополи на типичните тополови 

месторастения по бреговете на река Марица в ДГС – Хасково и при възобновяването на 

освободените площи след изведените санитарни сечи в стопанствата от област Кърджали. 

За защита на горските земи срещу ерозия през годината бе извършена дейност основно за 

биологично укрепване, като противоерозионните залесявания в ДГТ са върху 1 424 дка. 

РДГ Кърджали приема инвентаризацията на 99 броя баражи, която предстои да се представи 

до края на месец февруари 2020г. За 2018г. инвентаризацията е приета и доклада за състоянието 

на едроразмерните укрепителни съоръжения е представен в срок в ИАГ София. След направени 

предписания от РДГ Кърджали през 2019 г е извършен ремонт на два баража в ДГС Момчилград. 

 

Стопанисване на горите  

През 2019 год. в държавни гори на територията на РДГ Кърджали за регулиране на 

дървесния състав и подобряване на растежните условия са проведени отгледни сечи на площ 

35165,7дка и са добити 113607м3, което представлява 62% от предвижданията на 

лесоустройствените проекти. От проведените отгледни сечи 80% са в иглолистни гори. 

 През 2019г. съгласно информационната система на ИАГ – system.iag.bg, в недържавните 

гори са проведени отгледни сечи на площ 4293,50дка, от които: 3538дка в общински гори; 
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599,80дка в гори – собственост на физически лица; 117,7дка в гори – собственост на юридически 

лица; 38дка в гори собственост на религиозни организации. 

През 2019г. са проведени принудителни и санитарни сечи на площ 42332,20дка и са добити 

143480м3., като в т.ч. 39227,20дка и 138777м3 са в иглолистни култури. 

През 2019г. на територията на РДГ Кърджали не са провеждани селекционни сечи.  

Незначително е количеството на отггледните сечи без материален добив – 150 дка. Такива 

сечи са изведени само в ТП ДГС Ардино, ТП ДГС Кирково и ТП ДЛС Женда.  

 Основен проблем при усвояването на изсъхналата и повредената дървесина създават 

множеството собственици, на малки по площ горски територии, които не извършват почистване 

на насажденията от изпочупената и изсъхнала дървесина, въпреки многократните 

предупреждения от страна на РДГ. 

Проблем създават и общините от Кърджалийска област, които имат общински гори, но 

преобладаващата част от тях е в земеделски земи. Въпреки изготвените горскостопански планове, 

не е сменено предназначението на тези територии и сечи в тях не се извършват. 

В държавните гори е извършено: 

В широколистните насаждения за издънково възобновяване е извършено подпомагане на 

възобновяването  -  в стопанствата от област Хасково, върху 4029 дка и 7дка в ТП ДГС 

Момчилград.  

Кастрене на стоящи дървета за подобряване на качеството на произвежданата дървесина и 

подпомагане на процеса е извършено в ДГС Кирково, Крумовград и ДЛС Женда на площ от 81 

дка. 

През 2019 год. е извършено маркиране на 355796 м3 дървесина. Големият обем, който се 

налага да се маркира естествено влияе и на качеството на маркирането – трудно се чете номера 

на марките, виждат се само следите от шестограма.  

Своевременно са извършвани проверки и контрол за издаваните позволителни за сеч и 

издаваните протоколи за освидетелстване на сечищата, за попълването на карнет-описите и 

технологичните планове. Извършени са и голям брой проверки на сечищата, както от горските 

инспектори, така и от експертите в РДГ Кърджали. През 2019 год в стопанствата на територията 

на РДГ Кърджали са издадени 2905 бр. позволителни за сеч за 497 184 м3 дървесина. 

В РДГ Кърджали за 2019 год. са одобрени 69 горскостопански програми, 45 бр. план-

извлечения и са направени 30 бр. предписания. 

 

Опазване на горските територии  

Защита на горските територии от болести и вредители 

Лесозащита - въз основа на редовно извършвани лесопатологични обследвания през 2019 г. 

и на база регистрирани сигнални листове, санитарното състояние на територията на РДГ 

Кърджали се определя основно от установените повреди от абиотичен характер, в следствие на 
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падналия мокър сняг в периода 06 – 09 март 2015 год. В района на дирекцията са констатирани 

големи поражения от снеголом и снеговал, основно в иглолистните насаждения. Друг сериозен 

проблем е констатираното съхнене на иглолистните култури от бял и черен бор. За това състояние 

на културите са допринесли продължителните засушавания през 2012 и 2013 г., повредите от сняг 

през м.март 2015 г. и лошите почвени условия. В резултат на въздействието на тези фактори 

насажденията са отслабнали физиологично и в тях са се заселили корояди и се е разпостранила 

фитопатогенната гъба Sphaeropsis sapinea, които са основни причинители за съхненето на 

дървостоя. 

През 2019 год. най-много са засегнатите иглолистни гори от биотични фактори - борова 

процесионка, корояди, и гъбни патогени, на площ 70 129 дка. От борова процесионка - 58 849 дка, 

гъбни патогени - 8 288 дка и от корояди  - 2 991 дка. Нанесените щети от вятър и сняг са върху  

3359 дка гори, от които 57 дка са засегнати от вятър и 3 302 дка - от сняг.  

Нападенията от корояди, които се увеличиха значително през 2016 и 2017 год. са все още 

един от основните  биотични проблеми за иглолистните гори и през 2019 година. Засегнатите от 

тях иглолистни гори са общо 2 991 дка - два пъти са по - малко в сравнение с 2018 г и с над десет 

пъти  по - малко в сравнение с 2017 година, когато бе пика. 

Лесопатологични обследвания бяха извършени при проверки на постъпили сигнални листове 

от ДГС и ДЛС с даване на мнения и препоръки, при определяне на фитосанитарното състояние 

на фиданките за залесяване, както и при съгласуване на технологични планове за провеждане на 

борба с вредители, болести и други повреди. 

По-важните резултати, констатации и изводи от извършените през отчетния период 

лесопатологични обследвания са следните:  

Общо за РДГ Кърджали през 2019 г са постъпили  1 275 сигнални листа, като регистрираните 

повреди и нападения са основно, от биотични фактори – борова процесионка – 790 бр., корояди – 

190 бр.,  тополов листояд – 6 бр., малка тополова стъкленка – 5 бр., съхнене по иглолистните 

култури – 148 бр.  и от абиотични фактори – снеголом и снеговал – 76 бр., ветролом и ветровал - 

12 бр., повреди от пожари – 18 бр. и др. 

През 2019 г. от РДГ Кърджали са издадени предписания по чл.106 и чл.131, ал.2 от Закона за 

горите за провеждане на санитарна и принудителна сеч – 18 бр. на ТП ДГС /ДЛС/, 2 бр. на общини 

и 12 бр. на физически лица.  

В района на РДГ – Кърджали към настоящия момент по данни от извършени проверки от 

дирекцията и постъпила информация от стопанствата и общините засегнатите площи от биотични 

фактори са 17 600 дка, а пострадалата дървесина е 115 377 куб.м., от които са усвоени 106 000 

куб.м. При абиотичните фактори площите с пострадала дървесина са 16 240 дка със 96 143 куб. 

м, от които са усвоени 90 000 куб.м. 
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За провеждане на мониторинг и механична борба относно степента на нападение от 

различните видове корояди в ТП ДГС Ардино, ТП ДГС Кирково и ТП ДЛС Женда бяха заложени 

феромонови уловки –  30 бр. 

С цел ограничаване на повредите от корояди в района на дирекцията през 2019 г. са 

извършени  12 броя проверки в общо 77 броя иглолистни насаждения с обща засегната площ 868 

декара. Проверките са извършени в седем горски стопанства, едно ловно стопанство и две 

общини. 

В периода 10.06.2019г. – 14.06.2019г. в четири стопанства се заложиха общо 11 броя капани 

с феромони за борова процесионка за провеждане на мониторинг за проследяване развитието на 

вредителя – ТП ДГС Ардино-5бр. капани, ТП ДГС Кирково-2бр. капани, ТП ДГС Момчилград-

2бр. капани и ТП ДЛС Женда-2бр. капани. 

Във връзка с утвърдената годишна прогноза за 2019 г. за очаквано обезлистване в силна 

степен от борова процесионка в  ТП ДГС Кирково – 500 дка, ТП ДГС Момчилград – 1000 дка, ТП 

ДГС Ардино - 1500 дка и ТП ДЛС Женда - 1300 дка, обща площ 4300 дка, след контролни 

обследвания на площите, се проведе авиоборба от 26.08.2019г до 28.08.2019 година. Отчетения 

ефект от авиоборбата, изразен в смъртност на вредителите е средно 90 %. 

За нападения и повреди от борова процесионка  през 2019 г са извършени общо 12 броя 

проверки, обследвани 214 иглолистни насаждения, на обща площ 20 333 дка.  

През 2019 год. в ТП ДЛС Женда, ТП ДГС Кирково и ТП ДГС Хасково е проведена наземна 

химична борба срещу тополов листояд върху 129 дка. Използвани са препарати Моспилан и 

Децис. 

С оглед подобряване на здравословното състояние на насажденията, ограничаване и 

предотвратяване на опасността от каламитети и оползотворяване на повредената дървесина в 

резултат от биотични и абиотични фактори през 2019 год. са изведени санитарни сечи на площ от 

15 587 дка и принудителни сечи на площ от 13 623 дка. 

 

Защита на горите от пожари 

Климатичните изменения с периодичните засушавания водят до повишаване на пожарната 

опасност в цялата екосистема, а от там и в горските екосистеми. През изминалата година 

предпоставките за възникване на горските пожари са благоприятните климатичните условия 

/високи летни температури,засушаване след влажна и топла пролет/  положените усилия за 

усвояване  на големи количества лесно горими материали в и около горските територии 

допринесоха в голяма степен за намаляване на риска от възникване на горски пожари.  

От страна на РДГ Кърджали е извършена проверка и са направени нужните корекции на 

информацията въведена в модула за горските пожари в информационната система на ИАГ, с 
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представените съвместни протоколи за възникване на горски пожари, съгласно Заповед 

№269/21.04.2015 година на ИАГ по чл.48 от Наредба № 8 на МЗХГ и МВР.  

През 2019 година възникналите пожари са 54 бр. с площ в размер на  5892 декара горски 

територии в които 22 дка върхови пожари. 

Засегнатите площи през 2019 г. в широколистни насаждения са 5265 дка, в иглолистни 

култури 186 дка. Разпределени по собственост най-много площи са пострадали в общинските  

горски територии 3962 дка, следват държавните с  1919 дка, частни 11 дка. Най-много засегнати 

площи от пожари има през месеците август и септември 28 бр. или 58,9 % от общия брои 

В  Област Хасково с най-много опожарени площи са Община Хасково с 2835 дка от 4 пожара, 

ТП ДЛС Хасково с 1660  дка от 9 пожара. 

През 2019 година в област Хасково се наблюдава голямо увеличение  спрямо 2018 година 

с обща засегната площ–5812 дка от 36 пожара, което е 98,6 % от цялата опожарена площ за 2019г. 

за РДГ Кърджали, при 66,7 % от броя на пожари 

Област Кърджали е с традиционно малки загуби от горски пожари. В териториалните 

поделения на ЮЦДП-Смолян през 2019 година се наблюдава увеличение спрямо 2018 година с 

обща засегната площ – 80дка от 18 пожара, което е  1,4% от цялата опожарена площ за 2018 г. 

за РДГ Кърджали, при 33,4 % от броя на пожарите 

 Основните причини за възникване на горски пожари през 2019 г.  са: 

 небрежност (опожаряване на стърнища,пасища, ливади и други известни причини) 34 бр. 

или  63,0 %; 

 неизвестни причини 14 бр.  или 30,0 %; 

 естествени причини 1 бр. или  1,9 % 

 умишлени 5 бр. или 9,30%; 

При всички случаи на възникване на горски пожар от ТП ДГС, ДЛС и общините са изпращат 

сигнали на прокуратурите и следствените органи. 

За запалвания са получени 7 сигнала на дежурния телефон на РДГ Кърджали и към единния 

център за получаване и обработка на сигнали на ИАГ на тел.112, но благодарение на бързата 

реакция на служителите от РДГ,ЮЦДП,ЮИДП, ОУ ПБЗН, РС ПБЗН, ТП ДГС/ДЛС и Общини 

по места, беше предотвратявано разрастването им и засягането на горски територии. В гасенето 

на почти всеки пожар в земеделски територии се включваха служители със специализираните 

автомобили на горските стопанства, което показва отлично взаимодействие и организация. 

В териториалния обхват на РДГ–Кърджали при изпълнение на оперативните планове за 

предотвратяване и гасене на пожари в горите през 2019 г. и утвърдената Регионална програма 

за опазване на горскте територии от пожари са изградени следните  противопожарни 

мероприятия: 

 Почистени са  222,5  км. съществуващи минерализовани ивици. 

 Направени са 15,3 км. нови  минерализовани  ивици.  
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  Направени са 67,6 км. нови  лесокултурни  прегради. 

 Почистени са 125 км. съществуващи  лесокултурни  прегради. 

 Поставени са нови предупредителни табели с текстове с противопожарно съдържание – 

77 бр. 

В териториалните поделения от област Кърджали членовете на специализираните групи са 

осигурени с 28 автомобила с висока проходимост и са екипирани с термоустойчиво облекло и 

лични предпазни средства- общо 70 комплекта. Всички териториални поделения от областта 

разполагат с оборудвани високо проходими автомобили със система за първоначална атака на 

пожари.  В Област Кърджали има създадени доброволни формирования към Общини Кърджали, 

Джебел и Крумовград, Кирково, Момчилград, Ардино. 

Изпълнението на противопожарните мероприятия от териториалните поделения на област 

Хасково. 

Териториалните поделения разполагат е 5 бр. високо-проходими автомобила, в т.ч. 4 бр. 

„Тойота Хай-лукс” и 1 бр.” Грийт уол”, оборудвани със система за първоначална атака на пожари. 

Членовете на специализираните групи са осигурени е 17 автомобила и са екипирани е термо-

устойчиво облекло и лични предпазни средства-общо 54 комплекта. 

При Общинските горски структури има изпълнение на мерките за опазване на горските 

територии от пожари в общините Харманли, Хасково, Любимец, изградени са нови и се почистват 

съществуващите минерализовини ивици и лесокултурни прегради.Създадени са доброволни 

формирования и групи за гасене на горски пожари. Изпълнени са всички мерки като са поставени 

предупредителни табели, декларации от посетителите в горите, инструктирани са групите за 

гасене на пожари. В общините Тополовград, Симеоновград, Стамболово и Маджарово не се 

залагат достатъчно противопожарни мероприятия предвидени в ГСП, за което оправданието е 

недостиг на пари в общинския бюджет както и недостиг на кадри. Само при част от общинските 

структури, членовете на специализираните групи са екипирани с термоустойчиво облекло и 

лични предпазни средства.   

Изградени и регистрирани са доброволни формирования в Общини Свиленград, Любимец и 

Тополовград, Маджарово. 

 

Контрол в горските територии 

Контрол по опазване на горските територии. 

През 2019 г. служителите по контрол, опазване и стопанисване на горските територии към 

РДГ, държавните предприятия по чл.163 от ЗГ и неговите териториални поделения, в общинските 

структури, са извършили 42411 броя проверки на лица и обекти, свързани с ползването, 

преработката и търговията с горски, дивечови и рибни ресурси. Извършени са 1103 бр. на обекти 

за складиране, преработка и търговия с дървесина и НГП, 5954 бр. обекти за добив на дървесина, 
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10425 бр. превозни средства, 15917 бр. ловци, 1547 бр. риболовци и 7465 бр. други физически 

лица. 

Прекият контрол се извършва от 16 бр. горски инспектори, като от тях през 2019 г. са 

назначени 6 бр.. 

Дейностите по опазване на горските територии (ГТ) по видове собственост се осъществява 

от: 

 188 бр. служители за ГТ – държавна собственост;  

 47 бр. служители за ГТ – общинска собственост; 

През 2019 г. няма наложени дисциплинарни наказания, съставени актове, отнети лицензи и 

издадени присъди на служители по контрола и опазването на горките територии от директора на 

РДГ Кърджали. 

От директора на ТП ДГС Кирково в териториалния обхват на ЮЦДП Смолян е наказан 1 бр. 

Служител със ”Забележка”. От директора на ТП ДГС „Ивайловград“към ЮИДП Сливен са 

наложени 4 бр. дисциплинарни наказания „забележка“ и 1 бр. с „предупреждение за уволнение” 

и 1 бр. „уволнение“. Няма издадени присъди на служители на ТП ДГС, ДЛС. 

Няма наложени дисциплинарни наказания и издадени присъди на служители, имащи 

отношение по контрола, опазването, ползването и стопанисването на общинските горски 

територии. 

 Няма извършени посегателства срещу служители по контрола и опазването на горските 

територии. 

През 2019 г. са констатирани общо 842 бр. нарушения на горското законодателство. 

Съставени са 55 бр. констативни протокола срещу неизвестен извършител, 18 бр. констативен 

протокол срещу известен извършител, но без АУАН и 769 бр. акта за установени 

административни  нарушения в т.ч. 749 бр. по ЗГ, 6 бр. по ЗЛОД и 14 бр. по ЗРА. 

    Няма наложена  принудителна административна мярка от директора на РДГ по чл. 253 от 

Закона за горите (спиране от дейност). 

Задържани са вещи, предмет и средство на нарушения – 73 м3 обла строителна дървесина, 

281 пр.м3 дърва за горене, 4 бр. МПС, 26 бр. каруци, 7 бр. моторни триони, 5 бр. брадви  и 10 бр. 

амониция за кон. 

 

 Прилагане на Регламент(ЕС) №995/2010.  

През 2019 година са планирани общо 32 броя проверки по Регламент  (ЕС) 955/2010 

действително са извършени 187 броя проверки, като при оператори от тип А са планирани 20 

проверки, а са направени 26, оператори от тип Б панирани 10, няма извършени проверки, при 

оператори от тип В, планирани 2, извършена 1 проверка. При търговците са извършени 150 

проверки. По време на проверките няма дадени предписания и наложени санкции за периода.   



12 

 

Правно-нормативно обслужване. Човешки ресурси.  

Регионална дирекция по горите – Кърджали през 2019 г. е изпълнявала функции и задачи 

вменени  от Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, подзаконовите нормативни 

актове, Устройствения правилник на регионалните дирекции по горите, както и от останалите 

нормативни актове уреждащи дейностите в горския сектор. 

Изготвените административни актове във връзка с дейността на РДГ Кърджали са 

съгласувани от съответните служители. При сключване на договорите, страна, по които е РДГ 

Кърджали се спазва системата на двойния подпис и правилата за предварителен контрол за 

законосъобразност на извършваните разходи. 

При възлагане изпълнението на услуги или доставка на стоки РДГ спазва изискванията на 

ЗОП и подзаконовите нормативни актове, като за 2019г. е проведена една обществена поръчка на 

основание чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет:  „ Периодична покупка на гориво за нуждите на 

автомобилния парк на РДГ Кърджали през 2020 г.“   

Във връзка с обстоятелството, че директорът на РДГ има качеството на административно – 

наказващ орган по ЗГ, ЗЛОД и ЗРА е създадена необходимата организация относно обработването 

на административно – наказателните преписки и последващото издаване на наказателните 

постановления.  

За работата на служителите в РДГ Кърджали в предвидените срокове е извършена оценка на 

служителите, съгласно Наредбата за оценяване изпълнението на служителите в държавната 

администрация и са изготвени работни планове за 2020 г. 

През 2019 г. в РДГ Кърджали не са провеждани конкурси по реда на КТ и ЗДС.  

 

 

 

X
ИНЖ. ЮЛИЯН КЕХАЙОВ

ДИРЕКТОР НА РДГ КЪРДЖАЛИ

 
 

 

 
изготвил: ................................... инж. Антоанета Стоянова – зам. директор на РДГ 


