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АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪНШНИ ЕФЕКТИ ОТ 
ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ  ВЪРХУ ДЪРВЕСНИТЕ И 

НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ И ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

 ТП „ДГС САМОКОВ“ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 

 
 Целите и задачите на ТП „ДГС Самоков“ е да осигури провеждането на последователна и 

координирана горска политика и да създаде необходимите условия за гарантиране и подобряване на 

устойчивото управление на горите на територията си, да има жизнени, продуктивни и многофункционални 

гори, устойчив, конкурентноспособен и иновативен горски сектор. Да съхрани биологичното 

разнообразие, количеството и качество на водните ресурси в горските територии, да запази и обогати 

екологичните, социалните и икономическите функции на горите.  

 Всички горскостопански мероприятия са проектирани съгласно националното законодателство и 

изискванията на Националния стандарт за отговорно управление на горите в България (FSC-STD-

BGR-01-2016 V-1) с цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на 

предполагаемите отрицателни въздействия. 

 

 ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА:  

 

 Добив на дървесина  

 По годишен план е предвидено от възобновителни, отгледни, санитарни и принудителни сечи да се 

добият 51640 м3 лежаща дървесина, от които 1900 м3 лежаща маса за физически лица, като дърва за 

огрев. Добиваните сортименти са трупи за бичене, технологична дървесина, ОЗМ, обли греди, ритловици 

и дърва за огрев.  

  

 Лесокултурни дейности  

 - залесяване на горски култури – 34 дка; 

 - попълване на горски култури – 59,7 дка; 

 - отглеждане на горски култури – 263 дка със следните операции: ръчно плевене и разрохкване на 

почвата в терасите, мулчиране около фиданките, изсичане на издънки и изрязване на плевелите със сърп; 

 - подпомагане на естественото възобновяване – 484 дка със следните операции: разрохкване на 

почвата под склопа на насаждението; 

 - направа на нови и поддържане на стари минерализовани ивици, ръчно и механизирано – 21600 л. 

м.; 

 - защита на горските територии – санитарни и принудителни сечи в съхнещи иглолистни култури и 

други видове гори; 

 - разсадниково производство – производство на 100000 броя фиданки;  

 - маркиране 66179 м3 стояща дървесина. 

 

 Недървесни горски продукти  

 При желание от физически и юридически лица за издаване на позволителни за странични ползвания 

за добив и бране на: 

 - гъби; 

 - шишарки; 

 - листа от малина и къпина; 

 - листников фураж; 

 - зеленина. 

 

 Лов  

 Предоставените на ловните дружинки и юридически лица ловностопански райони, ще се стопанисват 

съгласно сключените договори, при спазване на законовите и подзаконови разпоредби, въведените 

забрани и определените режими на ползване в тази насока.   

 По план за ползване на дивеча на територията на ТП „ДГС Самоков“ е възможен отстрел на сърна, 

дива свиня и вреден дивеч (вълк, чакал, лисица). 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП БЛАГОЕВГРАД 
 

ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО САМОКОВ“ 

 

гр. Самоков, ПК 2000, ул. „Софийско шосе“ № 20, тел. 0722/66767; факс: 0722/66874; email: dgs_samokov@abv.bg 
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 Паша   

 Пашата  на домашни животни в района на стопанството се извършва въз основа на платена такса 

върху територии, извън посочените в заповедите на кмета на общината.  

  

АНАЛИЗ НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ВЪНШНИ 

ЕФЕКТИ ОТ ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ 

  

 Тип негативен екологичен външен ефект: 

➢ замърсявания в следствие на горскостопанските дейности – в стопанството през годината няма 

регистрирани големи замърсявания от различен характер. Наблюдават се единични случаи на 

разхвърляни битови отпадъци в дърводобивните обекти, за които се вземат своевременно мерки за 

събирането и отстраняването им; 

➢ унищожаването на някои видове организми – не се наблюдава. За недопускане появата на такъв 

отрицателен ефект стопанството прилага система от мерки за превенция, съгласно Принцип 6, Принцип 9 

и Принцип 10 от Националния стандарт и заповедите по тях; 

➢ влошаване състоянието на групи и популации на видове – не се наблюдава. За недопускане 

проявата на такъв отрицателен ефект стопанството прилага система от мерки за превенция, съгласно 

Принцип 6, Принцип 9 и Принцип 10 от Националния стандарт и заповедите по тях; 

➢ унищожаване на екосистеми – не се наблюдава. За недопускане появата на такъв отрицателен 

ефект стопанството прилага система от мерки за превенция, съгласно Принцип 6, Принцип 9 и Принцип 

10 от Националния стандарт и заповедите по тях; 

➢ влошаване състоянието на екосистеми – не се наблюдава. За недопускане появата на такъв 

отрицателен ефект стопанството прилага система от мерки за превенция, съгласно Принцип 6, Принцип 9 

и Принцип 10 от Националния стандарт и заповедите по тях; 

➢ негативни въздействия върху водните ресурси – не се наблюдава. За недопускане появата на такъв 

отрицателен ефект стопанството прилага система от мерки за превенция, съгласно Принцип 6, Принцип 9 

и Принцип 10 от Националния стандарт и заповедите по тях; 

➢ свлачища или унищожаване на горски пътища – не се наблюдава. За недопускане появата на такъв 

отрицателен ефект стопанството прилага система от мерки за превенция, съгласно Принцип 6, Принцип 9 

и Принцип 10 от Националния стандарт и заповедите по тях; 

➢ уплътняване и ерозия на почвата – не се наблюдава. За недопускане появата на такъв отрицателен 

ефект стопанството прилага система от мерки за превенция, съгласно Принцип 6, Принцип 9 и Принцип 

10 от Националния стандарт и заповедите по тях; 

➢ залесяване с неподходящи видове – не се наблюдава. Всички залесявания на територията на 

стопанството се извършват съгласно предвижданията на ГСП и са съобразени с условията на 

месторастенето и целта на стопанисване. За недопускане  появата на такъв отрицателен ефект 

стопанството прилага система от мерки за превенция, съгласно Принцип 6, Принцип 9 и Принцип 10 от 

Националния стандарт и заповедите по тях; 

➢ 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 стопанството прилага система от мерки за превенция, 

съгласно Принцип 6, Принцип 9 и Принцип 10 от Националния стандарт и заповедите по тях. Правят се 

лесопатологични обследвания, изграждат се минерализовани ивици и се извършват дежурства по време 

на пожароопасния сезон и т.н.; 

➢ предписания от проверки на други административни органи относно изпълнението на 

горскостопанските дейности – при проверки от институции се наблюдават леки пропуски. През годината 

са описани единични пропуски и са дадени предписания за тяхното отстраняване. По всяко от тях са взети 

своевременни действия за отстраняването им и мерки за недопускането и в бъдеще; 

➢ трансформация на горски територии в негорски територии – не се наблюдава. За недопускане 

появата на такъв отрицателен ефект стопанството прилага система от мерки за превенция, съгласно 

Принцип 6, Принцип 9 и Принцип 10 от Националния стандарт и заповедите по тях. 

 

 Тип негативен социален външен ефект: 

➢ незадоволяване нуждите от дървесина – не се наблюдава. Провеждат се процедури за продажба на 

дървесина както за местни търговци, така и на общо основание. При желание на местното население по 

населени места за събиране на остатъци от сечта им се предоставя тази възможност чрез закупуването им 

по ценоразпис; 

➢ ограничаване на ползването на НДГП – не се наблюдава. Издават се разрешителни за ползване на 

НДГП (когато ползването им е предвидено по ГСП), издават се разрешителни за паша и пчелини; 

➢ ограничаване или неосигуряване на достъп до горски територии – не се наблюдава. Достъпът до 

горските територии е свободен, съгласно българското законодателство; 

➢ нарушаване на правата на собственост и ползване – не се наблюдава. За недопускане появата на 

такъв отрицателен ефект стопанството прилага система от мерки за превенция, съгласно Принцип 1, 

Принцип 4 и Принцип 5 от Националния стандарт и заповедите по тях; 
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➢ нанасяне на имуществени вреди – не се наблюдава. За недопускане появата на такъв отрицателен 

ефект стопанството прилага система от мерки за превенция, съгласно Принцип 1, Принцип 4 и Принцип 5 

от Националния стандарт и заповедите по тях; 

➢ негативно въздействие върху пътната и комуникационната инфраструктура, водопреносната и 

електропреносната мрежа - не се наблюдава. За недопускане появата на такъв отрицателен ефект 

стопанството прилага система от мерки за превенция, съгласно Националния стандарт и заповедите по 

него; 

➢ негативно въздействие върху водоизточници - не се наблюдава. За недопускане появата на такъв 

отрицателен ефект стопанството прилага система от мерки за превенция, съгласно Националния стандарт 

и заповедите по него; 

➢ негативно въздействие върху обекти важни за местните общности (туризъм, рекреация, 

образование, религиозни и културни средища, места с историческа значимост и др.) - не се наблюдава. 

За недопускане появата на такъв отрицателен ефект стопанството прилага система от мерки за превенция, 

съгласно Националния стандарт и заповедите по него; 

➢ негативно въздействие върху ловностопански дейности на местните общности - не се наблюдава. 

За недопускане появата на такъв отрицателен ефект стопанството прилага система от мерки за превенция, 

съгласно Националния стандарт и заповедите по него. 

 

 Позитивен екологичен външен ефект:   

➢ осигуряването на чист въздух и микроклимат с лечебни качества; 

➢ създаването на добри условия за съществуване на генетично и биологично многообразие в горите, 

които са стопанисвани по щадящ за природата начин и др.; 

➢ възстановяването на покритието с гора след антропогенни и природни нарушения. 

 

 Позитивен социален външен ефект:  

➢ охрана на горските територии и ресурси – извършват се регулярни и планови проверки и обход на 

горските територии – както държавна така и частна собственост. Има съставени мобилни екипи за 

опазване и охрана на горските територии; 

➢ задоволяване на нуждите от дървесина, НДГП и лов – предоставят се позволителни при желание за 

събиране остатъци след сечта, предоставят се дърва на местното население; 

➢ съвместни дейности с училища, кметства, други организации – 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 местните общности; 

➢ 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 закачат 

и информация, която би била полезна на посетителите на стопанството не само за дейността ни; 

➢ осигуряване на работни места – ежегодно се назначават работници за сезонна работа по 

лесокултурни дейности – 5 – 7 бр.; 

➢ предоставяне на дървен материал или финансови средства като дарения; 

➢ подпомагане на местните общности в критични ситуации (спасителни акции, гасене на пожари, 

разчистване на пътища и др.) – през годините в зимните месеци са организирани аварийни екипи за 

помагане при бедствени ситуации в следствие на паднали крайпътни дървета или дървета в населените 

места. 

 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Както става видно от Анализът на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението 

на горскостопанските дейности върху дървесните недървесните и екосистемни услуги за 2022 г., на 

територията на ТП „ДГС Самоков“ не се наблюдават отрицателни въздействия при извършването на 

горскостопанските работи. Въвежданите и прилаганите мерки 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.  

 

01.03.2022 г. 

 
ПБ 

 

 


