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АНАЛИЗ 
 

на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на 

горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и 

екосистемни услуги 

 

І. Видове дейности изпълнявани в горските територии- държавна 

собственост в района на стопанството през отчетния период: 

 

1. Управление на горските територии: 

- Горска сертификация- извършвани са периодични проверки в 

насаждения, в които се извършва добив на дървесина относно спазване принципите на 

националния стандарт за отговорно управление на горите; 

- Разпореждане със собствеността- през 2022 г. има постъпила 1 бр. 

заповед на Министъра на земеделието, за промяна предназначението от земеделски в 

горски територии – частна държавна собственост на обща площ 228 ха, като повечето 

имоти посочени в заповедите са устроени съгласно настоящия ГСП от 2018г., като гори 

върху земеделски земи. Горските пътища са поддържани и се използват за 

транспортиране на добитата дървесина. 

2. Стопанисване на горските територии 

През 2022 г. е извършено залесяване на 6 дка., попълване на култури 10 дка., 

отглеждане на култури 110 дка., маркиране на подлежащи на сеч дървета 59305 м3 

стояща маса. 

Проведени са сечи на площ от 1274,75 ха. както следва: 

- Отгледни сечи-  546,25 ха. 

- Възобновителни сечи- 706,6 ха. 

- Технически сечи-17,7 ха. 

- Принудителни сечи- 4,2 ха. 

Извършен е ремонт на 43,7 км. горски пътища. 

Общото ползване на дървесина от горските територии- държавна собственост е в 

размер на 46264 м3 лежаща маса или 58530 м3 стояща маса с клони. 

 През отчетната година са добити 80 бр. коледни елхи и е издадено 1 бр. 

разрешително за добив на гъби. 

 Реализиран е приход в размер на 3032,90 лв. от паша на домашен добитък в ДГТ 

за 1468 бр. едър рогат добитък, 2491 бр. овце, 268 бр. кози и 4 бр. коне. 



3. Защита на горските територии 

- Защита на горските територии от болести, вредители и други повреди 

Своевременно се извършва инвентаризиране на засегнатите площи, маркиране на 

подлежащите на сеч дървета, изготвяне на план- извлечения за провеждане на 

санитарна сеч и усвояване на пострадалата дървесина. 

Общото състояние на горите държавна собственост е добро. През 2022 г. са 

постъпили 8 бр. сигнални листове за повреди, като 4 бр. от тях са за съхнене на 

леторасли и клонки по бора, останалите 4 бр. са за съхнене на иглиците на бора. 

През отчетния период не са възникнали големи природни нарушения (ветровали, 

ветроломи и каламитети на площи заемащи над 30% от площта на отделните 

насаждения). 

- Защита на горските територии от пожари 

През 2022 г. в горските територии- държавна собственост от района на ТП ДГС 

Крумовград не са възниквали и не са регистрирани горски пожари. Служители на 

стопанството са участвали в гасенето на 3 бр. запалвания в съседство с горските 

територии. 

4. Опазване на горските територии- държавна собственост 

През отчетния период са извършени 3504 бр. проверки, в т.ч. обекти за добив на 

дървесина 1026 бр., превозни средства 1513 бр., 734 бр. проверки на ловци, риболовци 

и ловища, и 231 бр. проверки на физически лица. Има съставени 15 бр. АУАН в това 

число по ЗГ 14 бр. и е задържана дървесина в размер на 6,55 пр. м3 дърва за огрев и 8,21 

м3 строителна дървесина, и 1 бр. по ЗЛОД. 

5. Налагане на принудителни административни мерки 

При неспазване на правилата за добив на дървесина се спира сечта до отстраняване 

на допуснатите пропуски. 

6. Обучение, квалификация и преквалификация 

Изпълни се предварително утвърдена от Директора на стопанството програма за 

обучения. 

 

ІІ. Анализ на негативните въздействия 

От дейността на стопанството не са установени негативни външни въздействия. 

Липсват санкции и сигнали от контролни органи и местни власти, и не са постъпвали 

жалби. 

Основните негативни въздействия от изпълнението на горско стопански дейности и 

от дейността на стопанството се изразява в следното: 

- Несъбрани битови отпадъци разпиляни от работници на фирмите добиващи 

дървесина. Значителен дял в тази връзка имат отпадъци, които не са пряко 

свързани с изпълнението на горскостопанските дейности, а са разпиляни от 

посетители в горските територии- туристи, ученици, основно край трасета на 

туристически маршрути и беседки в района и от жители на населени места и 



урбанизирани територии намиращи се в съседство с горите. 

- Обезпокояване на животни и птици през брачния им и/или гнездови период. 

 

ІІІ. Анализ на положителните въздействия 

Служителите на ТП ДГС Крумовград обезпечават спазването на въведените 

забрани и на определените режими на ползване на дървесина, недървесни горски 

продукти и лов от горските територии- държавна собственост и от горските територии- 

собственост на физически лица, юридически лица и техни сдружения, с обща площ до 

2,0 ха. включително в района на стопанството, което осигурява запазване, 

възстановяване и обогатяване на съществуващите горски ресурси. 

Извършените горскостопански дейности допринасят позитивен екологичен 

външен ефект от 

- осигуряване на чист въздух и микроклимат 

- създаване на добри условия за съществуване на генетично и биологично многообразие 

в горите, които са стопанисвани по щадящ за природата начин и др. 

- възстановяване на екосистеми и местообитания на видове чрез залесявания с 

подходящи видове на мястото на настъпили природни нарушения 

 

 

Извършените горскостопански дейности допринасят позитивен социален 

външен ефект от 

- опазване на горските територии и ресурси 

- задоволяване на нуждите от дървесина, недървесни горски продукти и лов 

- осигуряване на достъп до гората в следствие изграждане и ремонтиране на горските 

пътища 

- осигуряване на добри условия за естетическа наслада- изграждане на беседки, чешми 

и др. 

- съвместни дейности с училища, кметства и др. организации. 

- осигуряване на информация 

- осигуряване на работни места 

- подпомагане на местните общности в критични ситуации (гасене на пожари, 

разчистване на пътища и др.) 

- осигуряване на дървен материал за лични нужди 

 

Липсата на регистрирани негативни въздействия, от извършването на 

горскостопанските дейности е показателен за наличието на положителни такива. 

                                                                      

 

  Изготвил…………*………                                                Директор…………*………….. 
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