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I. Кратък увод - През 2018 г. на територията на ТП „ДГС – Клисура” са 

планирани следните горскостопански дейности:  

 Отглеждане на млади насаждения без материален добив/осветления 

прочески/- на площ от 132дка; 

  Отгледни сечи за производство на висококачествена дървесина-

Саарландски метод –на площ от 386дка;  

 Поддържане на съществуващи минерализовани ивици-16046л.м.; 

           Провеждане на авиоборба срещу борова процесионка -1200 дка.;  

  Маркирани са 46362куб.м.стояща маса на площ 10406дка; 

 Общо реализираната дървесина през 2018 година е 33895 куб.м; 

   Социални дейности с местни общности предимно с училища и 

детски градини по различни случаи /Честване Седмица на гората, 

Отбелязване Деня на Земята и др./ 

 II. Анализ на негативните въздействия 

  

    Негативен екологичен външен ефект : 

 

  ТП „ДГС-Клисура“ е свело до минимум негативните екологични и 

социални външни ефекти чрез добре разработени системи за управление. 

На територията на стопанството няма констатирани замърсявания, 

унищожаване на организми и цели екосистеми. За предотвратяване на 

негативни въздействия върху водните ресурси са предвидени изграждания 

на скари и мостове над водните течения там където ще има извозване на 

материали, както и буферни зони около водните течения където не се 

извършват дейности. При продължително влошени атмосферни условия-

завишена влажност, не се допуска  транспортиране на дървесина при силно 

преовлажняване на горските пътища с цел недопускане на повреди от 

ерозия  и уплътняване на почвите.  С провеждането на всички дейности в 

горите не е намалена устойчивостта на насажденията срещу различните 

абиотични и биотични фактори. При дадени предписания от проверки са 

предприемани действия за изпълнението им.  

 

Негативен социален външен ефект : 

 Ръководството но ТП „ДГС-Клисура не е допуснало наличие на 

негативни социални ефекти, като чрез дейността си не е нарушавало права 

на собственост и ползване, не е нанасяло имуществени вреди, не е оказало 

негативно въздействие върху пътната и комуникационната структура, 

водопреносната и електропреносната мрежа на населените места, не са 

оставили незадоволени нуждите от дърва  за огрев на местното население. 

ТП „ДГС Клисура“ не ограничава събирането и ползването на НДГП за 

местното население. За осигуряване безопасността на местното население 

и туристите, сечищата се маркират с обозначителни табели. Местното 
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население е информирано за периодите и местата на провеждане на сечите 

чрез информативни писма, поставени на информационните табла на 

кметствата по места. ТП „ДГС Клисура“ не е нанесло негативно 

въздействие върху водоизточниците в територията му, и върху тези важни 

за местното население, като превозните средства превозващи дървесина не 

преминават през тях и се спазват стриктно изискванията на Критерий 6.7 

на Националния стандарт. ТП „ДГС Клисура“ не е оказало негативно 

въздействие върху обекти важни за местните общности / за туризъм, 

рекреация, религиозни и културни средища, места с историческо значение 

и др/ и не е ограничавало достъпа до горските територии. При извършване 

на горскостопански дейности се взимат необходимите мерки за опазване 

на туристически маршрути и тяхното поддържане в случай на нужда. 

 За да не се прогонва дивеча, заради горскостопанските мероприятия 

провеждани по време на ловностопанските дейности на местните 

общности, ловните дружинки дават график, за местата и времето, в което 

ще ловуват и горскостопанските мероприятия в тези райони се 

ограничават. За да не се нарушава спокойствието на видовете  с висока 

консервационна стойност се спазват препоръките и мерките за опазване на 

съответните видове разписани в Доклада за ГВКС и в Практическото 

ръководство за определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока 

консервационна стойност /спазва се изискуемият буфер определен в 

Практическото ръководство и описан в мерките за опазване на съответните 

видове в доклада на ГВКС/.За растенията с висока консервационна 

стойност се спазват разписаните препоръки и указания за стопанисване. 

 

 

 III. Анализ на положителните въздействия 

 

 1.Позитивен екологичен външен ефект 

 Със своята горскостопанска дейност ДГС „Клисура“ оказва 

положителен екологичен ефект върху горските екосистеми на територията 

си, като прилага щадящи за природата лесовъдски системи и подпомага 

развитието на здрава разновъзрастна гора с хетерогенна структура, 

създаваща голямо разнообразие от местообитания за видовете, като с 

консервационна стойност, така и видовете обект на лов. 

 Жизнеспособността на гората е свързана с богатството 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 
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въглероден диоксид, кръговрата на вещества и енергия, хидрологичните 

процеси, защитата на почвите и възобновяване на дървесните видове. 

 Осигурява се съществуването на добре поддържани гори във 

вододайните зони, което осигурява чиста и качествена питейна вода за 

местното население, осигуряват се чист въздух и микроклимат с лечебни 

свойства, добри условия за рекреация и туризъм, поддържа се климат с по-

ниска температура от безлесните зони в градска среда. 

 

2. Позитивен социален външен ефект 

 

 Позитивен социален ефект от дейността на ДГС „Клисура“ се 

изразява в редовното задоволяване на нуждите от дървесина, НДГП и 

правото на лов. От територията на стопанството ежегодно за собствени 

нужди местното население добива лечебни растения, диворастящи гъби и 

горски плодове. Осъществява охрана на горските територии и ресурсите 

им. Стопанството осигурява достъп до гората за туризъм, рекреация и 

естетическа наслада в следствие на изградените горски пътища и тяхното 

поддържане. Опазва туристическите маршрути. Стопанството осигурява 

работни места и подпомага местните общности при екстремни 

ситуации/снегопочистване на пътища, гасене на пожари и др/. Организират 

се съвместни дейности с училища и детски градини по различни поводи; 

даряване на посадъчен материал на училища и организиране на 

доброволни мероприятия свързани с дейностите в горите. 


