
УТВЪРДИЛ: …..П….
инж. Цветомир Генов,
Директор на ТП „ДГС  Кости“ :

АНАЛИЗ

НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ СОЦИАЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ

ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ

ДЕЙНОСТИ

(Индикатори 5.3.1 и 5.3.2)

I. Кратък увод - обща характеристика на планираните от стопанството

горскостопански дейности през годината на ТП „ДГС Кости“.

През 2019 г. на територията на ТП „ДГС Кости“ са планирани следните

горскостопански дейности:

 Залесяване – няма проектирано по ГСП;
 Защита срещу ерозия и порои – няма проектирано по ГСП;
 Подпомагане на естественото възобновяване – през 2019 г. ще бъде извършено

изсичане на подлеса в отдели 23:б, 79:а, в, д  и 216:м, с обща площ 815 дка, от които
редуцирана площ 131 дка;

 Провеждане на сечи без материален добив – са предвидени общо 277 дка. От тях
263 дка ще се отгледат като система от сечи за индивидуално производство на
висококачествена дървесина (фаза на диференциация) по чл. 35 „б“ от Наредба № 8 за
сечите в горите, а върху останалите 14 дка е предвидено извеждането на прочистка.

 Маркиране на насажденията за сеч – за ЛФ 2020 година е предвидено да се
маркират 25 637 м3 стояща маса с клони, на площ от 5094 дка. Маркирането ще се
извърши с шест  работника, които ще бъдат назначени на временни трудови договори.

 Защита на горските територии – през последните години няма нападения от
болести и вредители по горите.

 Охрана на горските територии – за опазване на горските територии има назначени
петима горски надзиратели. Района на стопанството е почти безлюден и попадащ в
граничната зона на страната ни, в която има засилено присъствие на гранични
полицаи, с които си взаимодействаме.

 Опазване на горските територии от пожари - на територията на ТП „ДГС Кости“
има изградени три метални кули с оборудване за видеонаблюдение за превенция от



горски пожари в местностите „Дядо Вълчо”, „Балабана” и „Курву”. Като
противопожарни мероприятия са предвидени поддръжка 8 км лесокултурни
прегради, поддръжка на минерализовани ивици 3 км, поддръжка на пътища за
противопожарна техника 4,35 км. През 2019 г. е предвидено дооборудване на
противопожарното депо, както и ремонт на съществуващи противопожарни табла,
указателни табели и др.

 Недървесни горски продукти – предвижда се добив на манов мед, пчелен восък и
пчелен прашец от пчелина на ТП „ДГС Кости“. В момента сме в преходен период от
конвенционално в биологично производство на пчелен манов мед.

 Поддържане и ремонт на съществуващи горски извозни пътища;

 Социални дейности - с местни общности предимно с училища и детски градини по

различни случаи (Честване Седмица на гората, Отбелязване Деня на Земята и др.) и

ПП „Странджа“ (Празник на зелениката).

II. Анализ на негативните въздействия

Негативен екологичен външен ефект : ТП „ДГС Кости“ 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. Не са извършвани залесявания с неподходящи дървесни 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.

III. Анализ на положителните въздействия

Позитивен екологичен външен ефект : ТП „ДГС Кости“ 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. 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 разнообразие, съхранението на



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

на почвите и възобновяване на дървесните видове.

Позитивен социален външен ефект: ТП „ДГС Кости“ изпълнява изцяло своите

отговорности по отношение на :

- охрана на горските територии и ресурси - ТП „ДГС Кости“ опазва предоставените за

управление ДГТ.

- осигуряването на достъп до гората (за рекреация, туризъм, събиране на НДГП и др.) в

следствие изграждането нови и поддържането на съществуващи горски пътища.

- поддържане на туристически маршрути, които в ПП „Странджа“ са много и сме част

от „ТУР Странджа“, който е нов пешеходен и колоездачен маршрут от гр. Елхово до гр.

Ахтопол.

- организиране на доброволни мероприятия свързани с дейностите в горите.

Изготвил: …………П…………

(инж. Й. Гакева – лесничей)

Дата: 17.04.2019 г.

с. Кости


