ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК ВИТОША

VI. КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ

През 2017 г. са извършени общо 121 бр. рутинни и комплексни съвместни проверки
със служители от ЮЗДП ДП Благоевград, РДГ София, РДГ Кюстендил, ТП „ДГС
София“, ТП „ДЛС „Витошко-Студена“, ЛЗС София, РИОСВ София, РИОСВ
Перник, СДВР 06 РУП, 06 Районна служба ПБЗН, Столична община Дирекция
„Сигурност“. Извършените проверки са описани, както следва:
Съвместни проверки:
 Съвместни проверки с РДГ – София – 18 бр. (с вкл. проверки по подадени сигнали,
писма от граждани);
 Съвместни проверки с РДГ – Кюстендил – 22 бр. (с вкл. проверки във връзка с
изготвени ГСП за горски имоти – частна собственост; проверки по изготвени планизвлечения за провеждане на санитарни сечи в площи с изсъхнал и повреден
дървостой);
 Съвместни проверки с ЛЗС – София – 2 бр. (с вкл. проверки по подадени сигнали
във вр. с изготвени план-извлечения);
 Съвместни проверки с РИОСВ София и РИОСВ Перник – 3 бр. по постъпили
сигнали;
 Съвместни проверки с ТП „ДГС София“ – 11 бр. (с вкл. проверки по стопанисване и
охрана на горските територии в обхвата на дейност на ТП ДГС);
 Съвместни проверки с ТП ДЛС „Витошко – Студена“ – 21 бр. (с вкл. проверки по
план-извлечения за изсъхнал и повреден дървостой и проверки по стопанисване и
охрана на горските територии в обхвата на дейност на ТП ДЛС);
 Съвместни проверки с ЮЗДП ДП Благоевград – 11 бр. по постъпили сигнали и
писма във връзка с паднали и опасни дървета, както и по постъпили жалби и писма
от граждани;
 Съвместни проверки със СО – 1 бр. (по сигнал и жалба на гражданин).
Комплексни проверки:
 Комплексни проверки със служители от ЮЗДП ДП Благоевград, РДГ София, ТП
ДГС София, СДВР, 06 РУП, 06 Районна служба ПБЗН – 5 бр.;
Рутинни проверки:
 ДПП „Витоша“ – 27 бр.
Контрол върху дейностите, извършвани в ГТ:





Съставени КП и АУАН:
Съставени 19 бр. КП от служители на ДПП;
Съставени 4 бр. АУАН по ЗМВР във връзка с чл.137, ал.3 от ЗГ от сл. на РС ПБЗН и
участие на служители от ДПП;
Съставен 1 бр. АУАН от служители на общинска полиция с участие на служители
от ДПП;
Извършване на контрол по изпълнението на заповедта за достъп до пещерата
Духлата – 9 проверки.
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Консултации и издаване на предписания при констатиране на пропуски и
нарушения:
 Написани доклади – 11 бр.;
 Участие в съставянето на КП и предписание, съгласно разпоредите на на чл.51 б
от НСГ – 26 бр.;
Контрол по спазване на режимите в територията, съгласно ПУ на ПП
„Витоша“:
 Извършени проверки – 32 бр.;
Отговори на жалби, сигнали, писма и запитвания по въпроси, свързани с ГТ:







Общо осъществени проверки – 29 бр.;
Участие в съставянето на КП – 31 бр.;
Отговори на жалби – 9 бр.;
Изготвени доклади – 7 бр.;
Отговори на постъпили сигнали – 27 бр.;
Изготвяне на писма и становища за допустимост за провеждане на мероприятия
по чл. 150 от ЗГ – 42 бр.

Контрол на дейностите по защита на ГТ от болести, вредители и др.:
 Проверки по изготвени план-извлечения за промяна на вида и интензивността на
сечта – 10 бр. (за санитарни и принудителни сечи);
 Проверки по спазване на правилата за провеждане на санитарни сечи по НСГ –
13 бр.
Участие в работни срещи, текуща кореспонденция и съгласувателни процедури:
 Участия в междуведомствени срещи, работни групи с администрации, стопански
субекти, собственици и ползватели на територията на ПП „Витоша“ по
проблеми и въпроси, свързани с управлението, стопанисването, собствеността
на ПП;
 Участие в работна среща със Столична община относно Плана за
взаимодействие при зимни условия;
 Отговори на писма – 58 бр.;
 Съгласуване на мероприятия на територията на ПП „Витоша“, в т. ч. и с РИОСВ
– 36 бр.;
 Съгласуване на Горскостопански програми – 7 бр.;
 Съвместно участие с ЮЗДП и ТП ДГС София по отстраняване на опасните
дървета от туристическите алеи и пътеки – 11 бр.;
 Съвместно участие с ЮЗДП, ТП ДГС София и Столична община по
отстраняване на опасните дървета по двата автомобилни пътя – 1 бр.
Контрол по спазване на противопожарните правила:
 Изготвен План за взаимодействие и извършени съвместни проверки със
служители от РДГ, СДВР, 06 ПБЗН, 06 РПУ, ЮЗДП ДП проверки – 4 бр.;
 Съставени КП – 4 бр.;
 Написани доклади – 4 бр.
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ДЕЙНОСТИТЕ В СНИМКИ:

 Задържана букова дървесина без
издаден ПБ и немаркирана с КГМ, ОМ,
ПМ:

 Задържана букова дървесина без издаден ПБ и немаркирана с КГМ, ОМ, ПМ и
лекотоварен автомобил марка Форд „Транзит“ с рег. № СА 3658 РМ:

 Констатирана незаконна сеч на букови дървета в землището на с. Владая:
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 Отстраняване на паднали и опасни
дървета:

 Проверка на превозвана дървесина:
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 Проверка с РС ПБЗН за състоянието и
поддръжката на обозначените
постоянни водоисточници:

 Проверка на изготвена ГСП за горски
имот частна собственост:

 Съвместна проверка по спазване на
противопожарните правила и
установяване на стабилизираните
огнища:

 Проверка на обекти за добив на дървесина и състоянието на пътя след това:
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 Проверка на състоянието на
ремонтиран горски път:

 Работна среща в РДГ София по
обсъждане и приемане на
противопожарните планове на ТП „ДГС
София“ и СО:
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 Участие в съвещание по стопанисване
на горите в обхвата на дейност на ТП
ДГС „Брезник“:

 Участие в съвещание по стопанисване
на горите в обхвата на дейност на ТП
ДГС „Костенец“:

 Участие в комисия по приемане на СОЗ
„Каменно здание“:
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 Обучение на ГИ за използване на
помощни средства в академията на
МВР – гр. Пазарджик:

 Участие в Регионален инструктаж по
лесозащита в с. Годлево на територията
на ТП „ДГС Разлог“:
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