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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАЗАНЛЪК 

_____________________________________________________ 

                  гр. Казанлък бул. “Освобождение “ №19 , тел.0431/ 6 47 76 , факс 6 47 75, dgskazanluk@uidp-sliven.com           

 
вх.№ СГ-10-3/04.05.2022 
                                                                                                                    Заличено съгласно регламент (ЕС)2016/679 

                                                                      ОДОБРИЛ: 

                                                           ДИРЕКТОР: ТП ДГС-Казанлък 

                                                             

 

                           Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от 

  изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните 

                                     и недървесни продукти и екосистемни услуги       

за периода 2021 - 2022 г. 

 

Принцип 5 от националния стандарт за отговорно управление на горите 

 

   I. Кратък увод  

     I.1.   Добив дървесина 

    Годишеният  размер за позване предвиден по ГСП /2012 г. в ГППД през 2021г. е  

49 110 пл.м3 лежаща маса /лм/.   За 2021  година действително добитата дървесина е 40  

414 м3 пл. лм мз /81,8% , от които -21260 м3 иглолиста и 19154 м3 широколистна дървесина.  

Спрямо  окончателния ГППД  от януари 2021 г.  - 108% . 

              През 2021 г.  е усвоена окончателно и реализирана дървесината пострадала от пожар в 

края на 2019 г.  През 2021 г. продължи  залесяването на освободените от пожара площи  . 

 От действително добитата дървесина най голям дял се пада на издънковите за превръщане – 

14234 м3 лм -35% , от категорията дърва  са добити  - 25 055 м3 лм -62% . 
            Продажбата на дървесината се осъществява на корен, чрез продажба от склад по ценоразпис и 

на прогнозни количества. Реализацията на дървесина през 2021 година се състои от следните видове 

продажби:   

• На корен – общо 23 115 м3 ; На прогнозно количество – общо 13 160 м3 ; Чрез пряко договаряне – 
общо 4 029 м3  . 

     Освен посочените по-горе количества, 344 пл.м3 са продадени по чл. 193 от ЗГ.  

     Чрез продажба на дървесина на пряко договаряне се постига основно задоволяване нуждите на 
местното население от дърва за огрев. 

           На местното население -  физически лица, от ТП ДГС „Казанлък” са доставени дърва за 

огрев в размер на 3 667 пл. м3 по  фактури и 1170 пл.м3 чрез търговския склад .  

          По одобрен годишен план за ползване на дървесина ТП „ДГС Казанлък” за 2022 год. 

предвижда ползване  в размер на 37 173 пл. м3  лм   , разпределена по категории като 

 в т.ч. Едра – 5071 куб.м., Средна – 7025 куб м.., Дребна– 1635 куб. м.  и Дърва – 

 23 443 куб.м.  

 Одобреното годишно ползване за 2022 год. от окончателния ГППД   - е 100.4 %  спрямо 

предвиденото  в  ГППД – 37 012 м3 лм.  

В него са включени редовни  предвидени за ползване насаждения от м. октомври 2021 г. 

,  и  преходни насаждения от ГППД/2021 , в които има остатъчна маркирана неотсечена или 

неизвозена в сечищата дървесина, плюс допълнително маркирани насаждения от 2021г. , 

минус предложени за изключване  насаждения , за които е преценено , че няма да се ползват 

през 2022 г. 

В ГППД за 2022 година с приоритет са включени  санитарни сечи за усвояване на  

съхнеща дървесина в насаждения от бял  и чер бор   в района на Средна гора и около 

яз.Копринка , в размер на – 1764 м3 . 

           Съотношението  в ГППД през 2021 г. е : иглолистни – 12 837 м3  ;  

Широколистни – 24 336 м3 , от които 17 850 м3  в категорията дърва.. 

         

Спецификата на дърводобива в района и през периода 2021 - 2022 г. се характезира с  

липса , текучество и качеството на работна ръка, поради силната конкуренция на завод 
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Арсенал, строителния бизнес , сложната епидемиологична обстановка  , сложните терени за 

добив и извоз на дървесина . 

Разходите за добив на дървесината през 2021 год. на територията на ТП ДГС Казанлък  

са били средно  25,03 лв./м3 лм. 

 През 2022 год. по ФП е предвидени средства за ремонт и поддръжка на горски извозни 

пътища.в размер на 19.75 км.   

План за добив и реализация  на дървесина:  

           Продажба на   дървесина на  корен 40 % от общия обем дървесина  – приблизително  

14 400  м3 . Продажба на добита дървесина  60% –приблизително -. 23 030.куб 

Предвидени разходи за добив на дървесина – 32,28 лв/м3 

.  
I.2.Стопанисване на горските територии 

1. Лесокултурна дейност  

Предвидено  семесъбиране  за производство на фиданки за  залесяване  през 2022 г.   

Прогнозно кличество семена 100 кг., от   от различни видове местни видове – дъб / 

зимен,летен ,благун , цер/,  липа, явор, питомен кестен ,явор, дива череша.  

При добра семеносна година ще бъдат събрани много повече семена.  

           Предвидени са 2000 лв. за закупуване на при нужда на семена за производствона 

фиданки за залесяване . 

            В горския разсадник с. Бузовград сме предвидили производството на минимум 50 

х.бр.фиданки . 

За 2022 г. са предвидени по финансов план следните лесокултурни дейности: 

1.1. Залесителна дейност : 

          1.1.1.   Почвоподготовка - 40 дка. 

           1.1.2.  Залесяване на 48 дка , в.т.ч. 

           20 дка през есента на 2022 г. механизирана почвоподготовка и  залесяване с бяла топола 

край р.Тунджа. 

           1.1.3.Ограждане на  новосъздадени култури  1,5 дка , чрез залесяване . 

         1.1..4Попълване на 14 дка създадени през  2020-201 г. широколистни култури . 

         1.1.5. Отглеждане на културите  383дка . е чрез ръчно окопаване , в схема 3:2:1, съответно 

по възрасти. 

2.Стопанисване на горите : 

         - Маркиране на лесосечен фонд - Предвидената за маркиране дървесина през 2022г.  е в 

рамките на  ГСП от 2012 .  от 42 000 м3 г.   

         -  Отглеждане млади насаждения без материален добив – 133 дка. 

          

         3. Защита на горските територии 

           3.1. защита от болести и вредители. 
          През 2021 г.  са закупени са феромонови уловки и капани за борба срещу борова   процесионка 

на стойност 1568 лв.,като е отчетена площ от 129 дка с проведена механична борба срещу боровата 
процесионка. И въздушно пръскане срещу борова процесионка, като са изразходени 8930 лв. за площ 

от 1200 дка. 

           За 2022 година са предвидени са средства за механична борба против разпространението на 

боровата процесионка и корояди  – 120 дка. 

3.2.Противопожарни мероприятия  

 За 2021 г. е извършена поддръжката в ГТДС на 56 км минеразизовани ивици/МИ/  

 и 20 км лекокултурни противопожарни пресради/ЛПП/ и 1,5 км МИ  в ОГТ . 
             Изразходвани са 434,80 лв. за закупуване на специализирана система за гасене на горски 

пожари, монтирана на високо проходима МПС.  

 За 2022 г. в този раздел е предвидена направата на общо 76  км  противопожарни 

ивици / Минерализовани ивици и Лесокултурни противопожарни прегради/ в ГТДС   на 4-те  

горско стопански участъци  . 

              Предвидени са средства за оборудване са  противопожарните депа в стопанството с 

необходимите инсрументи и пособия . Утвърден е Противопожарен план за 2022 г.  

Предвидени са по ФП/2022 и средства за закупуване на защитни облекла за новопостъпили 

служители,   и за охрана на горските територии. 
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II.Странични ползвания 
За 2021 г. са издадени позволителни за събиране на 14 000 кг билки за 422,50 лв. 

Предвидено за 2022 г. е ползване на недървесни горски продукти , приходи от наеми за 

предоставени за ползване горски  площи от ГТДС и продажба на фиданки от разсадник 

„Бузовград ” на граждани ,фирми и организации . 

     Въпреки, че горските разсадници са извън обсега на сертификацията на  

ТПДГС”Казанлък” ,те носят чрез производството и реализацията на фиданки за озеленителски 

цели и коледни елхи , допълнителни приходи за стопанството. През 2020 г. са  осигурени са 

3000 бр. фиданки от обикновена ела за производство на новогодишни елхи, заедно с 3000 броя 

специализирани контейнери.През зимния период на 2021-2022 г. са пикирани за 

горепосочените цели  над 1000 бр. фиданки от зелена дугласка ела и бреза. 

 

От горския разсадник „Бузовград” за 2021г. са реализирани като страничен приход за   

стопанството -  532 бр. дървесни и храстови фиданки ,от които 95 бр. за новогодишни елхи. 

От януари до април 2022 година са реализирани 26 бр.фиданки. 

   

          III.Ловно стопанска дейност. 

     През изминалият период на 2021 г. ТП ДГС”Казанлък” активно участва в предвидените 

мероприятия и мерки по овладяване и ограничаване на последтствията от АЧС в поверената 

му горска територия. Беше постигнато много добро взаимодействие с местните ловно 

рибарски дружества и дружинки, участие в съвместнимероприятия по ограничаване 

разпространението и последствията от АЧС. 

Постоянните проверки от страна на горските служители от ДГС при ловни излети за групов 

лов  и лов на хищници, участие в обучения , съвещания на ЛРД , изпити за ловци , 

допринесоха през периода на 2021-2022 г. за подобряване на дисциплината при позване на 

дивеча , ограничаване на бракониерството. 

По ФП за 2022 г. са предвидени разходи за борба с АЧС  в направлението – зоопрофилактика 

на дивеча – 3000 лв.. 
Основните видове дивеч, обект на ловностопанска дейност в ДУ”Енински балкан” са 

благороден елен, сърна и дива свиня. За ловните сдружения това са сърна, дива свиня, заек и яребица. 

С изключение на дивата свиня останалите видове бележат ръст на популациите. 
Основната цел за опазване и увеличаване на дивечовото богатство, намаляване на 

бракониерството и вредния дивеч е била определяща през 2021, като това ще продължи и през 2022 

година. 
 През 2021 година на територията на ТП ДГС „Казанлък“ бе извършена лесоустройствена 

ревизия от  ЛГ на „Пролес инженеринг „ ООД  за изготвяне на нов горско стопански план  за периода 

2022 -2032 г.  

 

I. Анализ на негативните въздействия 

 

При провеждане на стопанските дейности в ТП ДГС”Казанлък” биха могли да се 

получат редица подобни въздействия: 

- Замърсявания в следствие на горскостопанските дейности, например при разлив на ГСМ от 

моторните триони и извозна техника по време на работа, оставяне на промишлени и битови 

отпадъци от работниците по дърводобива и ЛКМ ,изхвърляне или оставяне на битови 

отпадъци при строително-ремонтни дейности   и др.  

- Унищожаване на някои видове организми – възможно 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 следва от нарушаване на 

месторастенията и местообитанията при нерегламентирани или несъобразени със съответните 

екологични норми дейности (дефрагментиране на горските масиви, отсичане на потенциални 

биотопни дървета, унищожаване на растителността около водните течения  . 
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- Унищожаване или влошаване състоянието на екосистеми – трудно, но не и невъзможно, 

например при природни бедствия, предизвикани от човешки действия и/или бездействия 

(пожари, наводнения, уплътняване и ерозия на почвата, свлачища, порои и др.). 

- Негативни въздействия върху водните ресурси – формирането на големи отворени 

пространства, унищожаване на крайречните съобщества – например при изграждане на горски 

пътища. 

- трансформация на горски територии в негорски територии. 

 

 

                Негативен социален външен ефект биха могли да окажат   : 

- незадоволяване на нуждите от дървесина и дърва за огрев; 

- ограничаване на ползването НГП; 

- ограничаване или неосигуряване на достъп до горски територии;   

- нарушаване на правата на собственост и ползване; 

- негативно въздействие върху пътната и комуникационна инфраструктура, 

водопреносната и електропреносната мрежа;  

- негативно въздействие върху водоизточници; 

- негативно въздействие върху   местните  туристически обекти, и зони рекреация, 

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

- негативни въздействия върху ловностопански дейности на местните ЛРД. 

- други 

 

            III. Анализ на положителните въздействия оказващи позитивен екологичен 

външен ефект: 

ТП ДГС „Казанлък” със своите действия на разумно управляване и добре стопанисване 

на поверената му горска територия, носи редица ползи на обществото свързано с 

осигуряването на чиста природа , вода ,  въздух и др полезности. 

Добре стопанисваната  гора се самовъзпроизвежда естествено , поддържат се местообитанията 

и екосистемите, както  и биологичното многообразие .   

Примери за позитивен социален външен ефект  

 Охрана и опазване на горските територии и ресурси от незаконни действия , пожари и 

ерозия. 

 Задоволяване на нуждите  от технологична  и  строителна дървесина на 

дървопреработвателните заводи и цехови – осигуряване на постояна заетост на 

работещите в тях работници. 

 Осигуряване на дърва за огрев наместното население. 

 Все повече местни дървопреработвателни цехови използват дървесината от санитарни 

сечи за производство на т.н. пелети за отопление.  

 Осигуряване на работни места за местни жители от общината в дърводобивната и 

лесокултурна дейност. 

 Ползване/ събиране на НГП  

 Охраната на горските територии и доброто взаимодействие с местните ЛРД, активното 

участие на ДГС през изминалия период на 2021 г. в борбата за овладяване на АЧС 

,създават условия за развитие на  ловно стопанската дейност , опазване и увеличаване 

на дивечовите запаси . 

 Осигуряването на по-голям достъп до горските територии - за рекреация, туризъм, 

събиране на НДГП и др., в следствие изграждането на горски пътища. 

 Осигуряването на добри условия за естетическа наслада - изграждане на кът за отдих, 

чешми и т.н. 

 Подпомагане подържането и запазване  на туристически маршрути. 

 Съдействие на туристическото дружество , еко организации и др. при направа на еко 

пътеки , природни забелижителности . 

 Съдействие на архиолози и музейни специалисти при охрана  на исторически 

паметници и местности свързани с историята на региона и страната.  
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 Съвместни дейности с училища, кметства, други организации в залесителни кампании, 

мероприятия по почистване на територии с концентрирано замърсяване с битови 

отпадъци. 

 Участие на служители на ДГС в инциативи , и  мероприятия на огранизации , спортни  

събития  на територията на стопанството.  

 Осигуряване на обучения и информация по опазване на горските територии. 

 Предоставяне на безвъзмезден дървен материал , фиданки за залесителни мероприятия 

или финансови средства като дарения. 

 Оказване на съдействие на граждани по въпроси на стопанисване , ползване  на 

поземлени им горски имоти.   

 Подпомагане на местните общности в критични ситуации – участие в спасителни 

акции, гасене на пожари, разчистване на пътища и др. природни бедствия. 

 Водене на борба от страна на ТП ДГС „Казанлък” срещи заболявания и горски 

вредители по дърветата – механична с уловки капани и пръскане с биологични 

препарати / През 2022 г. по ФП са предвидени средства за механична борба/. 

 Други. 

 

Изготвил: 

/инж.Вл.Атанасов/ 

 


