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Анализ  
на положителните и отрицателните външни ефекти от 

изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и 

недървесните продукти и екосистемни услуги през 2019 г. 

 

I. Кратък увод – обща характеристика на планираните от стопанството 

горскостопански дейности през годината на ТП „ ДГС Звездец”. 

През 2019 г. на територията на ТП „ДГС Звездец” са планирани 

следните горскостопански дейности: 

- Почистване на площи за залесяване – 20 дка; 

- Подготовка на почвата – 20 дка; 

- Залесяване – 25 дка; 

- Отглеждане на горски култури – 186 дка; 

- Отгледни сечи без материален добив – 979 дка; 

- Подпомагане на естественото възобновяване – 5556 дка; 

- Маркиране на ЛФ 2020 г. – 32300 м³ стояща дървесина; 

- Добив и продажба на дървесина – 25497 м³ лежаща дървесина; 

- Противопожарни мероприятия ( поддържане на минерализовани ивици и 

лесокултурни прегради – 23000л.м.); 

- Поддържане и ремонт на съществуващи горски автомобилни и извозни 

пътища –  17450 л.м.; 

- Направа на нови горски извозни пътища – 3300 л.м.; 

- Ремонт на съществуващи временни  горски автомобилни пътища, чрез доставка, 

насипване и разстилане на инертни материали в ДГФ: доставка на инертни 

материали(чакъл) до обектите-700 тона; ползване на едрогабаритна техника за 

разпръскване на инертни материали – 13 машиносмени; 

- Социални дейности с местните общности по различни случаи, честване 

Седмицата на гората – почистване на основните туристически маршрути и 

екопътеки, заслони и места за отдих. 

 

 

 

 

 

 



I. Анализ на негативните въздействия 

Негативен екологичен ефект 

При планиране на горскостопанските дейности стремежа на ТП “ДГС Звездец” е 

да се сведат до минимум негативните екологични ефекти  чрез добре разработени 

системи за управление, спазване на режимите за стопанисване на ГВКС и наличните 

хабитати, чрез опазване на елементите на средата въобще. 

На територията на стопанството няма констатирани замърсявания, унищожаване 

на организми и екосистеми. За предотвратяване на негативни въздействия върху 

водните течения, там където ще има извозване на дървесина се предвижда минимално 

нарушаване на водните течения, както и на буферните зони около тях, в които не се 

извършва никакви дейности. При залесяванията не се използвани интродуценти и 

инвазивни видове. Стремежа на стопанството е по-възможност да не се получават 

големи отворени пространства. Не се извършва ползване в санитарно-охранителни зони 

и се  наблюдават водните течения за признаци на евентуални ерозионни процеси. 

На територията на стопанството не се използват пестициди и торове. 

При възникване на пожари борбата започва веднага с уведомяването и към 

момента няма пострадали територии от пожари. 

 

Примери за различни типове негативен социален външен ефект : 

- незадоволяване на нуждите от дървесина; 

- ограничаване на ползването НДГП; 

- ограничаване или неосигуряване на достъп до горски територии; 

- нарушаване на правата на собственост и ползване; 

- нанасяне на имуществени вреди; 

-негативно въздействие върху пътната и комуникационна инфраструктура, 

водопреносната и електропреносната мрежа; 

- негативно въздействие върху водоизточници; 

- негативно въздействие върху обекти важни за местните общности (туризъм, 

рекреация, образование, религиозни и културни средища, места с историческа 

значимост и др.); 

- негативни въздействия върху ловностопански дейности на местните общности; 

 

 

* информация за външни ефекти може да се използва от регистъра на жалбите и 

предписания от проверки на други административни органи относно изпълнението на 

горскостопанските дейности 

 

II. Анализ на положителните въздействия 

Позитивен екологичен ефект 

ТП „ДГС Звездец” 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. 

Жизненоспособността на гората е свързана с богатството на генетичния ресурс. 

Осъзната 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 разнообразие, съхранението на 

въглероден диоксид, кръговрата на вещества и енергия, хидрологичните процеси, 

защитата на почвите и възобновяването на дървесните видове. 

 

Позитивен социален външен ефект 

ТП „ДГС Звездец” изпълнява изцяло своите отговорности по отношение на: 

- охрана на горските територии и ресурси, опазва предоставените за управление ДГТ и 

недържавни собственици; 

- осигурява достъпът до гората ( за рекреация, туризъм, събиране на НГП и др.), чрез 

изграждането и поддържането на съществуващи горски пътища; 

- опазва важните за местните общности места; 

- поддържа заедно с управлението на ПП „Странджа” туристическите маршрути и 

участва в организирането на фестивали заедно с училищата и детските градини по 

различни поводи. 

 

 

 

                                             

 

 

 

                                             Изготвил:               /П/ 

                                                            инж. Данаил Кръстев, зам.директор ТП ДГС Звездец 

 


