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Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на 

горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и 

екосистемни услуги в ТП ДГС”Ракитово” 

 

 

 

Във връзка с изпълнението на изискванията на Принцип 5 от Националния стандарт за 

отговорно управление на гори – индикатори 5.3.1 и 5.3.2,представям настоящия 

доклад-анализ относно възможностите на стопанството за предоставяне на дървесни и 

недървесни горски продукти на местното население както следва: 

 

I. Кратък увод - За територията на стопанството като местно население считаме 

жителите на Ракитово,Костандово и Дорково,намиращо се в териториалния обхват на 

стопанството.С измененията на ЗГ и Наредбата за отдаване на дейности в държавните 

горски територии и съгласно чл.115 от ЗГ и чл.38 от Наредбата ,като „местни” 

приемаме дърводобивни и дървопреработвателни фирми,регистрирани на територията 

на община Ракитово.В стопанството постъпват Заявления съгласно чл.38 от Наредбата 

за извършване на дърводобив и продажба,като ежегодно предвиждаме количества в 

рамките на 33% от КЛФ.По отношение на  предоставянето на дървесина на корен на 

местното населени,по списъци от кметствата на трите населени места,снабдяваме 

жителите с дърва за огрев,като за изминалата 2021г. са раздадени 12 586 пл.мз.Относно 

недървесните горски продукти имаме възможност в рамките на  ЛУП от 2020г. за добив 

на голями количества горски плодове-червена и черна боровинка,мечо грозде-плодове 

и стръкове,шипки,трънки,дренки,глог и др.; гъби от 0,1 до 4,0 тона годишно и също 

значителни количества билки.Тъй като до момента предвидения годишен добив в 

рамките на десетилетието не се изпълнява,имаме известен резерв за увеличаване на 

количествата при проявен интерес от страна на добиващи и преработващи такива 

продукти.От страна на местното население традиционно такива продукти се добиват за 

задоволяване на лични нужди и не оказват съществено влияние върху запасите и 

възможностите за възпроизводство на месторастенията. 

 

II. Анализ на негативните въздействия 

 

Установен негативен екологичен външен ефект в ТП ДГС”Ракитово” : 

- замърсявания в следствие на горскостопанските дейности-при сеч и извоз на 

дървесината –замърсяване с ГСМ и замътяване на водни течения 

- влошаване състоянието на видове –при извоз на дървесината до временните складове-

повреждане кората на оставащите на корен дървета 
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- влошаване състоянието на екосистеми-въздействие от биотичен фактор и след горски 

пожар 

- негативни въздействия върху водните ресурси-изхвърляне на битови отпадъчи и ГСМ 

- уплътняване  на почвата – създаване на нерегламентирани извозни пътища  от товарни 

автомобили при добив на дърва МН 

- намаляване на устойчивостта на насажденията и горските екосистеми по отношение 

на биотични и абиотични фактори –нападение от върхов корояд през 2016-2017г. и 

възникване на горски пожари около ЖП линия Септември-Добринище 

 

 

Установен негативен социален външен ефект в ТП ДГС : 

- незадоволяване на нуждите от дървесина-през 2021г.имаше недоволни граждани на 

общ.Ракитово,които бяха дошли да търсят позволителни за дърва за огрев след 

изтичане на сроковете  на позволителни за сеч и извоз   

- ограничаване  на достъп до горски територии-в местата за сватбуване на благородния 

елен от средата на м.ІХ до средата на м.Х    

- негативно въздействие върху пътната и комуникационна инфраструктура, 

водопреносната и електропреносната мрежа – В началато на м.март 2015г. в следствие 

на обилен мокър и тежък снеговалеж до местностите Пашино бърдо и Къркария бе 

затруднено почистването на пътя и прекъсната електропреносна мрежа за срок от една 

седмица 

- негативно въздействие върху водоизточници-при задоволяване нуждите на МН с 

дърва за огрев – местното население извозва безразборно дърва за огрев,като е 

възможно да пресечат и замътят водно течение 

- негативни въздействия върху ловностопански дейности на местните общности-

залагане на отрови примесени с фураж  около горски територии на собственици на 

земеделски земи,на които са нанесени щети от нашествие на дива свиня 

 

 

III. Анализ на положителните въздействия 

 

Позитивен екологичен външен ефект в ТП ДГС ”Ракитово” 

- осигуряването на питейна вода от добре поддържаните гори във вододайни зони-

направа на нов водопровод –проект м.”Тупаров чарк-Ракитово”  

 - осигуряването на чист въздух и микроклимат с лечебни качества-в местата за отдих 

покрай населените места независимо от предвидените по проект отдели за сеч, не се 

извършва дърводобив-отд.220а 

- възстановяване на местообитание на видове-запазване на едри бял борови дървета 

подходящи за токовища и създаване на просеки за повече открити места за сърната 

- залесявания с подходящи видове на мястото на настъпили природни нарушения или 

пожари – залесяване с бял и черен бор 

- възстановяване на покритието с гора след антропогенни и природни нарушения-

залесяване с подходящи дървесни видове 

 

Позитивен социален външен ефект  

- охрана на горските територии-всяко шестмесечие се извършват ревизии на 

охранителните участъци,като всеки горски стражар докладва за констатирани 

нарушения и съставени актове в охранителния си участък  



- задоволяване на нуждите от дървесина и НДГП -ежегодно на МН се предоставят  

около 16 000 плътни м.3. дърва за огрев и свободно без такси събират горски 

плодове,гъби и билки 

- осигуряването на достъп до гората-свободен е досъпа на МН и туристи по горски 

пътища за туризъм,отдих и естетическа наслада от гората  

- осигуряването на добри условия за естетическа наслада - изграждане на кът за отдих, 

чешми –беседки в м.Пашино бърдо,м.Калинката,м.Студеното кладенче,м.Блатца 

- поддържане на туристически маршрут-Ракитово-Блатца-Пашино бърдо;Дорково-

кр.”Цепина”-Къркария 

- съвместни дейности с училища, кметства, други организации-по повод седмица на 

гората и „Златна есен” всяка година се провеждат срещи с ученици с опознавателна цел 

по горскостопанските дейности 

- осигуряване на обучения и информация-във връзка със седмицата на гората в ТП 

ДГС”Ракитово” се проведе инициатива – „Лесовъд за един ден” с ученици от 

СОУ”Кл.Охридски” 

- предоставяне на дървен материал-на пострадали граждани паднали покриви на 

стопански постройки,след обилния снеговалеж през зимата на 2011-2012г.бе 

предоставен дървен материал   

- предоставяне на финансови средства-на русофилите и местните членове на СЛБ  се 

предоставят финансови средства или обезпечават с наш транспорт за ежегодните им 

срещи 

- подпомагане на местните общности в критични ситуации-всяка зима след обилен 

снеговалеж тежката техника на ТП ДГС”Ракитово” подпомага почистването на пътната 

мрежа в община Ракитово. 

 

 Забележка: След проведена среща в ТП ДГС”Ракитово” със заинтересованите 

страни няма предложения за промяна относно информацията предложена в анализа. 

 

 Изложените данни бяха приети единодушно от всички присъстващи. 

 

 

 

                                                                                                        Изготвил:.........../п/*……… 

 

                                                                                                                  /инж.Вл.Синапов/ 

 

 

 
* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на 
личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

 


