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Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от 
изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и 

недървесни продукти и екосистемни услуги 
 

 
I. Кратък увод - през 2021 година на територията на ТП“ДГС-Михалково“ са планирани 

следните горскостопански дейности: 
 Садене на фиданки – попълване на култури – на обща площ от 8 дка 
 Отглеждане на горски култури – на площ от 40 дка 
 Бране и събиране на шишарки(семесъбиране) –  600 кг 
 Маркиране на дървесина – 30000 куб.м стояща маса 
 Отгледни сечи в млади насаждения без материален добив – 151 дка 
 Добив на дървесина  

Промишлен дърводобив – 21915 куб.м лежаща маса 
Добив на дърва за огрев  за физически лица – 2745 куб.м лежаща маса 

 Продължаващо  изграждане на горски автомобилен път от III степен „Татар дере”- 
„Хайдут каба“, с дължина 4200л.м. 

 Изграждане на нов горски автомобилен път от IV степен „Сухата чешма”- „Пичерово“  
 Подържка и ремонт на съществуващата пътна мрежа. 
  Изработването на горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и  

план за дейностите по опазване от пожари, както и гораскостопански план за 
държавните горски територии. 

 Планувани съвместни дейности с местните общности със социална насоченост. 
 

II. Анализ на негативните въздействия 
 

ТП“ДГС-Михалково“ е свело до минимум негативните екологични и социални външни 
ефекти чрез добре разработени системи за управление. Анализа показва, че степента на 
риска за цялата територия на стопанството е ниска. 
 

III. Анализ на положителните въздействия 
 

1. Позитивен екологичен външен ефект 
 

ТП“ДГС-Михалково“ със своите добре разработени механизми за управление поддържа 
горските комплекси в състояние позволяващо те да  изпълняват множество социални, 
екологични и икономически функции, осигуряващи чист въздух и питейна вода. Създадени са 
добри  условия за съществуването на генетично и биологично многообразие в горите, 
извършват се редица залесявания с подходящи видове.  

Жизнеспособността на гората е свързана с богатсвото на генетичния ресурс. 
Осъзнатата необходимост от това да се съхранява трайно и да се ползва от поколенията 
напред налага да се следват пътищата за съхранение и обогатяване на горския фонд, като 
са предприети действия по това да се оставят мъртвите и загиващите дървета, които 
играят важна роля във функционирането и производителността на горските екосистеми 
чрез влиянието им върху биологичното разноообразие, съхранението на въглероден диоксид, 
кръговрата на вещества и енергия, хидрологичните процеси, защитата на почвите и 
възобновяване на дървесните видове. 
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2. Позитивен социален външен ефект  
ТП“ДГС-Михалково“ изпълнява изцяло своите отговорности по отношение на : 

- охрана на горските територии и ресурси.  
- задоволяване на нуждите на физически лица от дървесина: 
  за 2020 година продажбата по тарифа на корен:  
 на дърва за огрев е в размер на  2177пл.куб.м лежаща маса., както и  на Едра строителна 
дървесина - 10 куб.м, Средна строителна дървесина - 2 куб.м, Дребна строителна дървесина - 
6 куб.м. лежаща маса. 
- за 2020 година от територията на стопанството са добити 3 броя коледни елхи за 
новогодишни окраси. 
От територията на стопанството ежегодно местното население добива лечебни 
растения, диворастящи гъби и горски плодове. 
- осигуряването на достъп до гората (за рекреация, туризъм, събиране на НДГП и др.) в 
следствие изграждането нови и подържането на същетвуващи  горски пътища.  
- поддържане на туристически маршрут по съществува стар римски път преминаващ през 
местности „Персенк“  -  „Мезаргедик“. 
- съвместни дейности с училища – през годините предвиждаме и провеждаме съвместни 
дейности по случай „Седмица на гората”, и други прояви „Есен в гората”, „Време е за 
листопад“ с ученици от всички населени места в териториалният обхвaт на стопанството. 
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