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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 Мъглиж

През 2019г. на територията на ТП ДГС Мъглиж са планирани следните 
горскостопански дейности:

• Почвоподготовка -  предвидена е 58 дка ръчна почвоподготовка
• Залесяване -  предвидено е 58 дка пролетно залесяване с черен бор
• Попълване на култури -  предвидено е 5 дка попълване
• Отглеждане на култури -  предвиденото отглеждане е 1 404 дка
• ОМН без материален добив -  предвидени са 265 дка, 30 дка са редуцирана 

площ -  отгледани са като извеждане на осветление - 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 38 694мЗ стояща маса с клони.

• Охрана на горските територии -  за опазване на горските територии има 
назначени 16 горски надзиратели по щат.

• Опазване на горските територии от пожари — на територията на ТП ДГС 
Мъглиж, като противопожарни мероприятия са предвидени поддръжка и 
направа на нови 72 810 м. минерализовани ивици и поддръжка и направа на 
нови 39 410 м. лесокултурни прегради.

• Поддържане и ремонт на съществуващи горски извозни пътища -  През 2019 
г. има направени 20,82 км. нови горски пътища и е извършен ремонт на 
съществуващи горски пътища -  31,750 км.

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

II. Анализ на негативните въздействия 

Негативен екологичен външен ефект:
ТП ДГС Мъглиж 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
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насажденията срещу различните абиотични и биотични фактори. При дадени 
предписания от проверки са предприемани действия за изпълнението им. В района на 
ТП ДГС Мъглиж ерозионните процеси имат сравнително ограничен характер, така че 
превантивна борба в това отношение не е необходима. Борбата с потенциални 
ерозионни процеси ще се води чрез залесителна дейност и създаване на горски култури 
върху голи площи, увеличаване на пълнотата на изведените насаждения и култури, чрез 
правилно почистване на сечищата на стръмни терени.

Негативен социален външен ефект:
ТП ДГС Мъглиж е свело до минимум негативният социален външен ефект от 

дейността си.
Местното население е задоволено с дърва за огрев.

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 важни за местните общности /туризъм, релаксация, 
религиозни и културни средища, места с историческо значение и др./.

III. Анализ на положителните въздействия

Позитивен екологичен външен ефект: ТП ДГС Мъглиж 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, извършват се 
залесявания с подходящи видове. Жизнеспособността на гората е свързана с 
боготството на генетичния ресурс. Осъзнатата необходимост от това да се съхранява 
трайно и да се ползва от поколенията напред налага да се следват пътищата за 
съхраниние 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, кръговрата на вещества и енергия, хидрологичните процеси, защитата на 
почвите и възобновяване на дървесните видове. По време на проверките по дисциплина 
на ползването и преди освидетелстване на сечищата се следи за спазване на 
технологичните планове с цел опазване на подраста и за отстраняване на битовите 
отпадъци. При тях се проверяват и контролират и условията за безопасна работа на 
сечище и временен склад, наличие на обозначителни табели, присъствие на лица под 18 
год. възраст и външни лица, използване на предпазно облекло и средства и също се 
отразява впротоколи или чек-листите, приложени в досиетата на всеки подотдел. През 
годината няма допуснати инциденти с работници и техника.

Позитивен социален външен ефект: ТП ДГС Мъглиж изпълнява изцяло своите 
отговорности по отношение на:

Охрана на горските територии и ресурси -  ТП ДГС Мъглиж опазва 
предоставените му за управление ДГТ
Осигуряването на достъп до гората /за рекреация, туризъм, събиране на 
НДГП и др./ в следствие изграждането на нови и поддържането на 
съществуващи горски пътища.
Изпълняват се предписанията от извършените на други административни 
органи /РДГ Стара Загора, РИОСВ Стара Загора и др./



Няма регистрирани оплаквания и жалби за нарушаване правата на 
собственост и ползване, имуществени вреди, негативно въздействие върху 
инфраструктурата, върху водоизточници, обекти важни за местните 
общности и др.
За 2019г. горскостопанските дейности не са оказали отрицателно 
въздействие върху дървесните и недървесни продукти, екосистемните услуги 
и екологичните стойности.
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