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АНАЛИЗ 

на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на 

горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и 
екосистемни услуги принцип 5 /индикатор 5.3.1 и 5.3.2/ 

 
I. Кратък увод - обща характеристика на планираните от стопанството горскостопански дейности 

през годината на ТП ДГС Сливен 

През 2020г. на територията на ТП ДГС Сливен 

са планирани следните горскостопански дейности: 

• Почвоподготовка- предвидена е  дка ръчна почво подготовка 110,1 дка 

• Залесяване - предвидено е 110,1 дка пролетно залесяване с цер,здб,чд,атлк др. 

• Попълване на култури - предвидено е 44,68 дка попълване. 

• Отглеждане на култури - предвиденото отглеждане е 227 дка 
• ОМН без материален добив - предвидени са 1642 дка отгледни сечи и 1016 дка подпомагане 

на естественото възобновяване - извеждане на осветления - състои се в осветляване на всички 

качествени екземпляри от главните видове чрез изсичане или пречупване на върховете на 

второстепенните видове, издънките и храстите, които ги заглушават. Изсичането и пречупването се 

извършват на височина 1 м. от основата на растението. 

- • Маркиране на насажденията за сеч - за ЛФ 2020г, е предвидено да се маркират 67613 м3 

стояща маса с клони. 

• Охрана на горските територии - за опазване на горските територии има назначени 31 горски 

надзиратели по щат. 

• Опазване на горските територии от пожари — на територията на ТП ДГС Сливен, като 

противопожарни мероприятия са предвидени поддръжка и направа на нови 2000м. 

минерализовани ивици и лесокултурни прегради 7800 м. 

• Социални дейности - с местни общности по случай честване Седмица на гората 

 

II. Анализ на негативните въздействия Негативен екологичен външен ефект: 

 

ТП ДГС Сливен е свело до минимум негативните екологични външни ефекти чрез добре 

разработени системи за управление. 

На територията на стопанството няма констатирани замърсявания, унищожаване на организми и 

цели екосистеми. Не са извършвани залесявания с неподходящи дървесни видове, като са спазени 

указанията за използването на местни видове. 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. В района на ТП 

ДГС Сливен ерозационните процеси имат сравнително ограничен характер, така че 

превантивната борба в това отношение не е необходима. Борбата с потенциални ерозационни 

процеси ще се води чрез залесителна дейност и създаване на горски култури върху голи площи, 

увеличаване на пълнотата на изредените насаждения и култури, чрез правилно почистване на 

сечищата на стръмни терени. 

Негативен социален външен ефект: 

- ТП ДГС Сливен е свело до минимум негативният социален външен ефект от дейността си. 

- Местното население е задоволено с дърва заогрев. 

- Няма нарушаване на права на собственост, няма нанасяне на имуществени вреди, няма 

негативно въздействие върху пътната и комуникационната инфраструктура, водопреносната 

и електропреносната мрежа на населените места, няма негативно въздействие върху обекти. 

 

 
ИНЖ. ДИМО ДИМОВ …../п/…….. 

Директор ТП „ДГС Сливен” 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679) 
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