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Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни 
ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 

 
 

I.  Увод 
 
ТП „ДГС Разлог“ управлява държавна горска територия от 12588,8 ха, като общата горска 
територия възлиза на 15864,5 ха в землищата на следните населените места - гр. Разлог, с. 
Бачево, с. Годлево, с. Добърско, с. Горно Драглище, с. Долно Драглище и с. Баня. 
 
През 2022 г. ТП „ДГС Разлог“ предвижда да бъдат извършени следните горскостопански 
дейности: 
- Лесокултурни мероприятия: почистване на площи за залесяване – 41 дка, подготовка на 
почвата за залесяване - 82 дка, залесяване - 82 дка, ограждане на горски култури – 3000 л.м., 
попълване на култури - 25 дка, отглеждане на култури - 82 дка. 
- Стопанисване на горите: маркиране на 35 000 куб.м стояща маса; 
- Защита на горските територии от пожари:  почистване на 5 200 л.м. минерализовани 
ивици; 
- Ловностопански дейности: подхранване на дивеча с 1 т концентриран фураж; 
- Ползване на дървесина: добив на 27 180 м3 и реализация на 27 543 м3 строителна 
дървесина и дърва за огрев. Ще бъдат задоволени нуждите на местното население за дърва за 
огрев по такса на корен съгласно одобрените списъци и графици, както и нуждите на 
населението за дърва за огрев от склад; 
- Ползване на недървесни горски продукти:  

a) Добив на гъби, билки, горски плодове и други - В района на стопанството 
съществуват добри условия за събиране на гъби, билки и горски плодове. 
Ежегодните им количества са променливи и в настоящия план са предвидени 
ориентировъчни количества – да се добият 50 бр. коледни елхи, 50 пр.куб.м. 
зеленина. 

б)  Паша – Съгласно чл. 125, ал.1 от ЗГ Кметът на Община Разлог издава заповед, в 
която се посочват горските територии, в които е забранена пашата на 
селскостопански животни. 

- Социални дейности: За коледните празници се предвижда предоставяне на 50 бр. 
коледни елхи; 
 
II. Анализ на негативните въздействия 
 
2.1. Тип негативен екологичен външен ефект  

- замърсявания в следствие на горскостопанските дейности — в стопанството през 
годината няма регистрирани големи замърсявания. Наблюдават се единични случаи на 
разхвърляни битови отпадъци в дърводобивните обекти, за които се взимат своевременни 
мерки за събирането и отстраняването им.  

- влошаване състоянието на екосистеми — не се наблюдава. За недопускане появата на 
такъв отрицателен ефект ТП „ДГС Разлог“ прилага система от мерки за превенция, съгласно 
Националният стандарт. 

- негативни въздействия върху водните ресурси — не се наблюдава. За недопускане 
появата на такъв отрицателен ефект ТП „ДГС Разлог“ прилага система от мерки за превенция, 
съгласно Националният стандарт. 



- свлачища или унищожаване на горски пътища — не се наблюдава. За недопускане 
появата на такъв отрицателен ефект ТП „ДГС Разлог“ прилага система от мерки за превенция, 
съгласно Националният стандарт. 

- уплътняване и ерозия на почвата — не се наблюдава. За недопускане появата на такъв 
отрицателен ефект ТП „ДГС Разлог“ прилага система от мерки за превенция, съгласно 
Националният стандарт. 

- намаляване на устойчивостта на насажденията и горските екосистеми по отношение на 
биотични и абиотични фактори (влошаване на здравословното състояние на насажденията, 
увеличаване риска от пожари, влошаване на екосистемните функции, разпространение на 
инвазивни видове) - не се наблюдава. За недопускане появата на такъв отрицателен ефект ТП 
„ДГС Разлог“ прилага система от мерки за превенция, съгласно Националният стандарт. 
Правят се лесопатологични обследвания, поддържат се минерализовани ивици и се извършват 
дежурства по време на пожароопасния сезон. 

- предписания от проверки на други административни органи относно изпълнението на 
горскостопанските дейности — при проверки от институции не се наблюдават нарушения на 
българското законодателство. През годината са описани единични пропуски и са дадени 
препоръки и предписания за тяхното отстраняване. По всяко от тях са взети своевременни 
действия за отстраняването им и мерки за недопускането им в бъдеще. 

- трансформация на горски територии в негорски територии — не се наблюдава.  
Всяка една осъществена дейност в горите може да доведе пряко или косвено до негативен 

екологичен ефект. Затова преди започване на каквато и да е дейност се вземат мерки 
негативния екологичен ефект да бъде сведен до минимум и по възможност да бъде избегнат.  

2.2. Тип негативен социален външен ефект : 

- не задоволяване на нуждите от дървесина — не се наблюдава. 

- ограничаване на ползването НДГП — не се наблюдава. Издават се разрешителни за 
ползване на НДГП (когато ползването им е предвидено по ГСП), издават се разрешителни за 
паша. 

- ограничаване или неосигуряване на достъп до горски територии (ГТ) — не се 
наблюдава. Достъпът до ГТ е свободен, съгласно българското законодателство. 

- нарушаване на правата на собственост и ползване — не се наблюдава. За недопускане 
появата на такъв отрицателен ефект ТП „ДГС Разлог“ прилага система от мерки за превенция, 
съгласно Националният стандарт.  

- нанасяне на имуществени вреди — не се наблюдава.  

- негативно въздействие върху пътната инфраструктура — наблюдават се частични 
повреди. Предприети са мерки за превенция и опазване - ограничаване на движението на 
товарни МПС при преовлажнени пътища. Своевременно възстановяване на повредените 
участъци от пътната инфраструктура. 

- негативно въздействие върху водоизточници— не се наблюдава. За недопускане 
появата на такъв отрицателен ефект ТП „ДГС Разлог“ прилага система от мерки за превенция, 
съгласно Националният стандарт. 

- негативно въздействие върху обекти важни за местните общности (туризъм, рекреация, 
образование, религиозни и културни средища, места с историческа значимост и др.) — не се 
наблюдава.  

- негативни въздействия върху ловностопански дейности на местните общности— не се 
наблюдава. За недопускане появата на такъв отрицателен ефект ТП „ДГС Разлог“ прилага 
система от мерки за превенция, съгласно Националният стандарт. 

III. Анализ на положителните въздействия 
 
3.1. Позитивен екологичен външен ефект 
Наред с незначителния негативен ефект, осъществяваните от ТП „ДГС Разлог“ горскостопански 
дейности имат и положителни екологични въздействия, които заслужават да бъдат посочени, 



защото лесокултурните мероприятия и дърводобива са важна част от дървопроизводителната 
дейност, стопанисването на горските територии и грижата за тяхната устойчивост, водещи до 
запазване и подобряване функциите на гората:  
-  осигуряването на чист въздух и микроклимат с лечебни качества 
- създаването на добри условия за съществуване на генетично и биологично многообразие в 
горите, в които са прилагани принципите на многофункционалното и природосъобразно 
стопанисване  и др. 
-  възстановяване на покритието с гора след природни нарушения  
Правилното стопанисване и управление на горите в териториалния обхват на стопанството 
създава добри условия за поддържане както на съществуващото генетично и биологично 
разнообразие, така и за запазване местообитанията на видовете. За запазването и поддържането 
на естествените местообитания на видовете се разчита и на отличното естествено възобновяване 
на територията на стопанството. 
3.2. Позитивен социален външен ефект  
Социалните функции на горите на територията на ТП „ДГС Разлог“ са големи и от особено 
значение за местното население. ТП „ДГС Разлог“ изпълнява изцяло своите отговорности по 
отношение на: 
- охрана на горските територии и ресурси - извършват се регулярни и планови проверки и обход 
на горските територии — както държавна, така и частна собственост 
- задоволяване на нуждите от дървесина, недървесни горски продукти и лов - предоставят се 
позволителни за добив на дърва за огрев и/или строителна дървесина на местното население, 
- съвместни дейности с община, кметства, училища и др. - заангажираност на местните училища 
и ученици с различни инициативи — презентации, залесявания, конкурси. Взимане участие в 
работни срещи при обсъждания на различни планове и програми на Община Разлог и други 
заинтересовани страни. 
- осигуряване на информация — стопанството има разработен сайт, на който е достъпна 
информация за дейността му, както и информационно табло в административната сграда, където 
при нужда се отразява информация, която би била полезна на посетителите на ТП „ДГС Разлог“ 
не само за дейността ни. 
- осигуряването на достъп до гората (за рекреация, туризъм и други) - в следствие изграждането 
и поддържането на горските пътища 
- подпомагане на местните общности в критични ситуации (спасителни акции, гасене пожари, 
разчистване на пътища и др.) - при необходимост в зимните месеци се организират аварийни 
екипи за помагане при бедствени ситуации, в следствие на паднали крайпътни дървета или 
дървета в населените места. 

IV.  Заключение 
 

Както става видно от Анализът на положителните и отрицателните екологични и социални 
външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности за 2022 г. на територията на ТП 
„ДГС Разлог“ не се наблюдават отрицателни въздействия при извършването на 
горскостопанските работи. Въвежданите и прилаганите мерките за ограничаване на негативните 
въздействия при дейността на стопанството осигуряват поддържането на приемливо ниво  на 
риск от възникването на такива и тяхното минимизиране и недопускане като цяло. 
 
В заключение трябва да се отбележи, че при планирането на горскостопански дейности, основно 
са взети предвид природните дадености на района, а стопанисването на горите е насочено към 
запазване, подобряване и повишаване устойчивостта на горските екосистеми, както и 
увеличаването и ефективно използване на различните от дърводобива функции на 
насажденията. 
 
 
Дата:  26.01.2022 г.      Изготвил: ....../п*/.......... 

инж. Костадин Лечов 
отговорник Горска сертификация 
 
*Подписът е заличен съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 


