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АНАЛИЗ 

на положителните и отрицателните социални и екологични външни ефекти от 

изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти 

и екосистемни услуги на територията на ТП „ДЛС Ропотамо” 

(Индикатори 5.3.1 и 5.3.2) 

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

дейности за 2020 година на ТП „ДЛС Ропотамо“. 

През 2020 г. на територията на ТП „ДЛС Ропотамо“ са планирани следните 

горскостопански дейности: 

✓ Залесяване – няма проектирано по ГСП; 

✓ Защита срещу ерозия и порои – няма проектирано по ГСП; 

✓ Подпомагане на естественото възобновяване – през 2020 г. е извършено изсичане на 

подлеса в подотдел 190:в върху редуцирана площ 65 дка; 

✓ Провеждане на сечи без материален добив – няма проектирани по ГСП; 

✓ Маркиране на насажденията за сеч – за ЛФ 2020 година е предвидено да се маркират 

12100 м3 стояща маса с клони, на площ от 3449 дка. Маркирани са 10480 м3 стояща 

маса на площ от 1998 дка. Маркирането се извършва от служители на стопанството;  

✓ 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 и десет ловни надзиратели. Извършва се и периодично наблюдение за 

наличието и състоянието на защитените природни територии, както и на защитените 

местообитания и видове; 

✓ Опазване на горските територии от пожари - Като противопожарни мероприятия са 

предвидени поддръжка на 9 км  минерализовани ивици , поддръжка на пътища за 

противопожарна техника 28 км. През 2020 г. е предвидено дооборудване на 

противопожарното депо, както и ремонт на съществуващи противопожарни табла, 

указателни табели и др.; 

✓ Недървесни горски продукти –  през годината са добити  9 тона сено; 

✓ 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.). 
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II. Анализ на негативните въздействия 

Негативен екологичен външен ефект при провеждане на дейности в стопанството 

биха могли да се получат: 

✓ Замърсявания в следствие на горскостопанските дейности (разливи на масла от БМТ и 

друга техника по време на работа, замърсяване на въздуха от изгорели газове, изхвърляне 

и/или оставяне на битови отпадъци); 

✓ Унищожаване на някой видове организми – възможно е при извършване на 

дърводобив, ако не се вземе предвид биологията на определен животински или растителен 

вид; 

✓ Влошаване състоянието на групи и популации на видове – което е вследствие от 

нарушаване на месторастенията и местообитанията при нерегламентирани или несъобразени 

със съответните екологични норми дейности (дефрагментиране на горските масиви, отсичане 

на биотопни дървета, унищожаване на растителността около водните течения, прекъсване на 

екокоридори, залесяване с неподходящи (инвазивни) видове); 

✓ Унищожаване или влошаване състоянието на екосистеми – при природни бедствия, 

предизвикани от човешки действия и/или бездействия (пожари, наводнения, уплътняване и 

ерозия на почвата, свлачища и др.); 

✓ Негативни въздействия върху водните ресурси – формирането на големи отворени 

пространства, унищожаване на крайречните съобщества при изграждане на горски пътища.; 

Негативен социален външен ефект биха могли да окажат например: 

✓ Ограничаване ползването на НГП; 

✓ Ограничаване и/или забрана на достъп до горски територии; 

✓ Нарушаване правата на собственост и ползване; 

✓ Нанасяне на имуществени вреди; 

✓ Негативно въздействие върху пътната и комуникационна структура, водопреносната и 

електропреносната мрежа; 

✓ Негативно въздействие върху водоизточници; 

✓ Негативно въздействие върху ловностопански дейности на местните общности; 

✓ Негативно въздействие върху обекти важни за местните общности (туризъм, рекреация, 

образование, религиозни и културни средища, места с историческа значимост и др.). 

В този смисъл дейността на ТП „ДЛС Ропотамо“ е насочена към минимизиране на 

негативните екологични и социални външни ефекти, чрез добре разработени системи за 

управление. 

На територията на стопанството своевременно се следи и се вземат незабавни и 

адекватни мерки при констатирани замърсявания, унищожаване на организми и цели 

екосистеми. Възобновителните лесовъдски намеси са адаптирани и насочени към поддържане 
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и увеличаване на площите заети от местни, стопански ценни дървесни видове. Следи се за 

това дейностите да не противоречат на режимите на защитените зони от НЕМ „Натура 2000“. 

За предотвратяване на негативни въздействия върху водните ресурси са предвидени 

изграждания на скари, водостоци и мостове над водните течения, там където ще има извозване 

на материали, както и буферни зони около водните течения, където не се извършват дейности. 

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 „ДЛС Ропотамо“ 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, питейна вода и много други полезности и блага. 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 „ДЛС Ропотамо“ изпълнява изцяло своите 

отговорности по отношение на : 

✓ охрана на горските територии и ресурси; 

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

чрез изграждането на нови и поддържането на съществуващи горски пътища; 

✓ съвместни дейности с местни органи и организации; 

✓ осигуряване на работни места; 

✓ подпомагане на местните общности в критични ситуации; 

✓ организиране на доброволни мероприятия свързани с дейностите в горите. 

 

 

 

 

 

Изготвил: 
ИНЖ. ЛЮБОМИР ПАШКУЛЕВ 

ЗАМ.-ДИРЕКТОР НА ТП „ДЛС  РОПОТАМО” 

 

 
Дата:27.09.2021 год. 
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