
АНАЛИЗ 

 

на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на 

горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и 

екосистемни услуги 

 

 

 

I. Кратък увод  

Общите горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Белово възлизат на 

21703.5 ха, като държавните горски територии са 20621.7 ха. Горите в района на ТП 

ДГС Белово са разположени на територията на община Белово и включват землищата 

на гр. Белово, с. Мененкьово, с. Аканджиево, с. Дъбравите, с. Момина Клисура, с. 

Габровица и с. Сестримо. 

През 2019г. в ТП ДГС Белово се предвижда да бъдат извършени следните 

горскостопански дейности: 

• Лесокултурни мероприятия: събиране на семена - 40 кг.; събиране на 

шишарки - 455 кг.; извършване на посеви - 500 л.м.; вкореняване на резници – 

100 бр.; фиданки – годни и за доотглеждане – 100000 бр.; попълване на горски 

култури – 24 дка; отглеждане на горски култури – 300 дка. 

• Стопанисване на горите: маркиране на 17115 куб.м. стояща дървесина от 

възобновителни, отгледни и санитарни сечи. 

• Защита на горските територии от пожари: предвидени за почистване са 

лесокултурни прегради – 3350 л.м.; минерализовани ивици – 15030 л.м. 

• Ловностопански дейности: ловностопанските територии в района на дейност 

на ТП ДГС Белово се стопанисват от ТП ДГС Белово, ТП ДГС Алабак /заповед 

№ 796/02.09.2002г. на НУГ/, ЛРС „Марица-1999“ - Септември и ЛРС „Сокол“ – 

Долна баня. Предоставен е за стопанисване и ползване на дивеча ДУ „Султанка“ 

на фирма „Айгер ИК“ ЕООД. 

• Ползване на дървесина: предвижда се добив и реализация на 31394 куб. м. 

строителна дървесина и дърва за огрев. Нуждите на местното население от дърва 

за огрев ще бъдат задоволени с дърва от склад и по тарифна такса на корен, 

съгласно одобрени списъци. 

• Ползване на недървесни горски продукти: осъществява се въз основа на 

подадени писмени заявления за издаване на позволителни за странични 

ползвания. 

• Социални дейности: За облагородяване на зелените площи в населените места 

се предвижда предоставяне на фиданки за озеленяване. 

 

 

II. Анализ на негативните въздействия 

 

Алтернатива 1: Не са установени негативни екологични външни ефекти от изпълнение 

на горскостопанските дейности. 

 

Алтернатива 2: Не са установени негативни социални външни ефекти от изпълнение 

на горскостопанските дейности. 

 

Мерки за превенция и опазване при установени негативни екологични външни 

ефекти: Своевременно картиране на короядните петна и извеждане на санитарни сечи. 

 



Мерки за превенция и опазване при установени негативни социални външни 

ефекти: Ограничаване на движението на товарни МПС при преовлажнена пътна 

настилка. Своевременно възстановяване на повредените участъци от пътната 

инфраструктура. 

 

 

 

III. Анализ на положителните въздействия 

 

Примери за позитивен екологичен външен ефект  

- осигуряването на питейна вода от добре поддържаните гори във вододайни зони  

 - 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. 

- възстановяване на местообитание на видове 

- възстановяване на екосистеми 

- залесявания с подходящи видове на мястото на настъпили природни нарушения или 

пожари 

- възстановяване на покритието с гора след антропогенни и природни нарушения  

 

 

Примери за позитивен социален външен ефект  

- охрана на горските територии и ресурси  

- задоволяване на нуждите от дървесина, НДГП и лов  

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

следствие поддържане на горските пътища  

- съвместни дейности с училища, кметства, други организации 

- осигуряване на обучения и информация 

- осигуряване на работни места  

- 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.)  


