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Анализ 

на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности 

върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги в ТП „ДГС-Шумен“ за 2020 г. 

I. Увод 

На територията на ТП ДГС Шумен основен вид дейност през 2020 година се явява дърводобива. На второ 

място е заложено изпълнението на лесокултурните дейности. В по-малък процент от дейността е засегнато 

добива на НДГП и се ограничава само в събирането на такси за добив на лечебни растения, и други 

недървесни продукти и учредяване право на ползване на пчелини. Разрешителни за паша няма издавани. 

В ловностопанско отношение повечето от площта се стопанисва от ловните дружинки СЛРД Сокол - 

Шумен, и малка част от СЛРД В.Преслав в землището на с.Салманово. 

Държавният дивечовъден участък (ДДУ) „Ивански“, се стопанисват от „Автомагистрали Черно море“ 

АД, съгласно сключен договор през  2009 г. 

II. Анализ на негативните въздействия 

При извършване на горско- и ловностопанските дейности и мероприятия съществува предпоставка 

за създаване на различни типове негативни външни ефекти. Тези типове по принцип могат да се в две 

групи: 

1.  Негативен екологичен ефект - Такива са възможни да се получат от различни замърсявания на 

околната среда в следствие на горскостопанските дейности; унищожаване и/или влошаване на видове 

организми, групи и популации на видове; унищожаване и/или влошаване на екосистеми; различни 

негативни въздействия върху водните ресурси; увреждане на горски пътища; уплътняване и ерозия на 

почвата; залесяване с неподходящи и разпространение на инвазивни видове; увеличаване на риска от 

горски пожари; влошаване здравословното състояние на насажденията; намаляване на устойчивостта 

на насажденията и екосистемите по отношение на биотични и абиотични фактори; трансформация на 

горски в негорски територии и други.  

Към момента няма случаи на такива негативни ефекти 

2.  Негативен социален ефект - Социалния ефект обхваща незадоволяване нуждите на местното 

население с дървесина; ограничаване ползването от НДГП; ограничаване достъпа до горските 

територии; нарушаване правата на собственост и ползване; нанасяне на имуществени щети; негативно 

въздействие върху пътната инфраструктура, водопреносната и електропреносната мрежа и върху 

водоизточници; негативно въздействие върху обекти важни за местните общности (туризъм, 

рекреция, образование, места с историческо значение, места за религиозни и/или културни средища 

/събори и други); негативни въздействия върху ловностопанските дейности на местните общности и 

други. 

Към момента няма случаи на такива негативни ефекти. Дейността на ТП“ДГС-Шумен“ е 

свързана изцяло със задоволяване нуждите на населението. 

 

III. Анализ на положителните въздействия 

ТП Държавно горско стопанство "Шумен" носи наименованието си от гр. Шумен, където е седалището 

на неговото административно управление. ДГС "Шумен" стопанисва 13871 ха, от която 13279 ха залесена и 

592 ха незалесена. Собствеността е от ДГТ, ОГТ, Частни гори и гори на МОСВ. 

Държавните горски територии са 11533ха, от които в обхвата на сертификата попадат 11607 ха. В 

обхвата на сертификата не попада горски разсадник с.Салманово. 

Територията на стопанството попада основно в границите на община Шумен с изключение на землище 

с.Мадара и част от с.Овчарово, които са в обхвата на ДГС-Нови пазар. 

На територията на стопанството се намират следните населени места: с.Белокопитово, с.Благово, 

с.Васил Друмев, с.Велино, с.Ветрище, с. Вехтово, с,Градище, с.Дибич, с.Друмево, с.Ивански, с.Илия 

Блъсково, с.Кладенец, с.Коньовец, с.Костена река, с.Лозево, с.Мараш, с.Новосел, с.Овчарово, с.Панайот 

Волово, с.Радко Димитриево, с.Салманово, с.Средня, с.Струйно, с.Царев брод, с.Черенча и гр. Шумен. Всички 

населени места имат землища, като изключение прави землището на Илия Блъсково, в което влиза с. Благово. 
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Общо в района на стопанството са разположени 26 населени места. Всички населени места са 

разположени по периферията на горските комплекси или са на значително разстояние от тях. 

Според горско-растителното райониране стопанството попада в Мизийска горскорастителна област, 

подобласт Шуменско - Провадийски плата . Във вертикално отношение цялата площ попада в Долен 

равнинно-хълмист и и хълмисто предпланински пояс на дъбовите гори (0-600 м н.в.),подпояс на равнинно-

хълмистите дъбови гори (0-400 м н.в.). 

Горските екосистеми в района са много ценни както в икономически така и в екологичен и социален 

аспект. Те поддържат богат растителен и животински свят и имат важни водорегулиращи, 

противоерозиоони, рекреационни и естетически функции. 

За постигане на положителни въздействия през 2020година на територията на ТП „ДГС-

Шумен“ се извършиха следните горскостопански дейности: 

1. Възобновяване на горите 

     1.1.Горски разсадник „Салманово” 

През вегетационната 2019-2020 г. на територията на горският разсадник са произведени общо 248 

572  броя широколистни семенищни фиданки, от които: Акация – 5 950 бр.; Дъб космат – 28 920 бр.; Дъб 

Зимен – 6 480 бр.; Дъб Летен – 5004 бр. ; Дъб Червен – 34 148 бр.; Дъб Цер – 110 650 бр.; Липа 

сребролистна – 4 870 бр. Топола 3 605 бр. 

1.2.Залесяване 
През 2020 г. няма извършено залесяване на територията на ДГС. 

 

1.3.Попълване и отглеждане на горски култури 

Попълване на култури - 5 дка. 

Отгледаните култури са общо 57 дка.  

  Средствата са  възстановени от Фонд „Инвестиции в горите”. 

 
2. Стопанисване на горите. 

За 2020 г. е  извършено ПЕВ-изсичане на подлес на площ от 230 дка, също със средства от Фонд 

„Инвестиции в горите. 

За периода са маркирани общо 17 545 пл.куб.м. ст.маса дървесина – предвидени за ЛФ 2021 г.  
 

3. Добитата и реализирана дървесина за периода 01.01.2020г - 31.12.2020 г.  

 Добити от ДГТ за 2020 г. 25 220 пл.куб, лежаща маса, от които продадени на местно 

население 5520 пл. куб.  

 Добити от ОГТ стопанисвани по договор с община Шумен за 2020 г. 688 пл. куб. 

лежаща маса.   

Добивът и реализацията на дървесината са извършени след проведени процедури и 

определени изпълнители по реда и при спазване изискванията на Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

Изпълнението на дейностите е осъществено при спазването на действащата нормативна уредба. 

За добива на дървесина през 2020  г. бяха сключени договори с 9 фирми, които бяха 

запознати с изискванията на сертификация. 

4. Лесозащитни мероприятия  

Подадени  10 бр. сигнални листи за 2020 г. на територията на ДГС Шумен за обследване и 

лесопатологичния мониторинг.  

 

 

 



-Повреди в горските разсадници.  

В горски разсадник с.Салманово имаше слабо нападение от тополов листояд в тополово 

вкоренилище от 5 дка в размер на 10 -15 % от фиданките.  

Извършена е механична борба. 

Санитарното състояние на горите на територията на ТП“ДГС-Шумен“ е много добро. 

5. Ремонт на пътища 

През 2020 г. е извършен ремонт на съществуващи пътища, както следва: 

- на територията на ПП“Шуменско плато“ - 11 км горски път;. 

- на територията на землище Овчарово - 3 км горски път. 

- на територията на землище Вехтово - 4 км горски път. 

6. Организиран ловен туризъм и ловно-стопанска дейност 
ДГС Шумен не провежда организиран ловен туризъм. 

ДЛСР „Ивански” се стопанисва от „Автомагистрали Черно море” АД по сключен 

договор от 2009г. 

7.Противопожарни мероприятия 

За 2020 г. ДГС Шумен има изразходени 5 601 лв. за защитата на ГТ от пожари. 

Средствата са за поддръжка на ПП депа, охрана СОТ на ПП депа, гориво за дежурства и 

наблюдения, храна,вода и медикаменти при гасене на пожар. За 2020 г. има изградени 

38 100 л. м. минерализовани ивици, граничещи с ГТ и 8000 л.м. лесокултурни прегради в 

ГТ.  

8.Охрана на горите  

За 2020 г. има съставени 11 бр. АУАН за отрити нарушения в ГТ. 

9.Странични ползвания ( Недървесни горски продукти)  

За 2020 г. на територията на ДГС Шумен има издадени 13 бр. за следното количество 

билки:  

Вид НГП Количество, 

общо 

Мярка 

Цвят глог с листа 5200 кг 

Листа бръшлян 500 кг 

Коприва стрък 1000 кг 

Великденче стрък 200 кг 

Еньовче стрък 200 кг 

Слез стрък 200 кг 

Цвят бъз 200 кг 

Цвят липа 42900 кг 

Листа липа 9000 кг 

Семена липа 3000 кг 

Общо за всички НГП 62400 кг 

 

Горскостопандките мероприятия отнасящи се до дърводобив са залегнали в различни процедури и се 

извършват от външни изпълнители. За намаляване на отрицателните външни социални и екологични ефекти 

в договорите с фирмите извършващи дърводобив на територията на стопанството са предвидени срокове за 

временно спиране на добива и транспортирането на дървесина, така че да не се възпрепятстват други 

дейности като сватбуване на дивеча, опазване на токовища и добив на недървесни продукти и повреждане на 

пътища. С управителите на фирми и техните лицензирани лесовъди са проведени две съвещания, относно 



изискванията на Наредба №8, сертификацията и системата за надлежна проверка по регламент 995. 

Още преди маркирането, маркиращия лесовъд изготвя чек лист за предварителна идентификация на 

ключови елементи и определяне, потенциалните екологични и социални въздействия и определя мерки за 

опазване при маркиране и дърводобив, съобразявайки се с доклада за ГВКС. 

Охраната на горите, лесозащитните и противопожарните мероприятия се осъществява със служители 

на стопанството, а лесокултурните мероприятия включващи възобновяването и стопанисването от временни 

сезонни работници. 

Всички горскостопански мероприятия, които се извършват на територията на стопанството са 

залегнали в различните процедури и ГСП. Те са проектирани съгласно националното законодателство и 

изискванията на националния стандарт, с цел предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно 

отстраняване на отрицателните негативни екологични и социални въздействия. 

При изпълнение на горскостопанските и ловностопанските мероприятия в ТП ДГС-Шумен може да 

се посочи следните примери за позитивни екологични и социални ефекти: Горите във вододайните зони се 

стопанисват така, че да осигуряват постоянна и незамърсена от горскостопанските дейности питейна вода. 

Микроклимата в района не се влияе от изведените сечи. 

Горите се стопанисват по подходящ начин с цел осигуряване и поддържане на генетичното и 

биологично разнообразие от видове. 

Местообитанията се запазват, като в увредените площи от биотични и абиотични фактори се 

предприемат мерки за залесяване и подпомагане на естественото възобновяване. 

При залесяване се използват само местни видове, като семената се добиват от семепроизводствените 

градини на стопанството. 

Служителите на стопанството прилагат ефективен контрол при охрана на горските територии. 

Задоволява в максимална степен нуждите от дървесина, лов и събирането на НДГП на местните 

общности. 

Стопанството осигурява достъп до гората за рекреция и туризъм на населението. 

Съществуващите горски пътища, чешми и др. се поддържат в добро състояние за осигуряване на по 

добър достъп с цел туризъм и почивка. Редовно се осъществяват съвместни дейности във връзка честванията 

на седмица на гората с деца от детски градини и училища, съвместно с общината се провеждат кампании по 

почистване на горските територии. Осигуряват се работни места, както и обучения на служителите и 

работниците. 

Осигурява се информация на заинтересованите страни. 

Подпомагат се местните общности в критични ситуации като гасене на пожари, поддържане на пътища 

и други. 

Анализът от извършеното наблюдение до момента показва, че горите на територията на ТП ДГС- 

Шумен са в добро здравословно състояние, дължащо се на добрите практики на правилно поддържане и 

стопанисване на горите в тях. 

Резултатите от лесопатологичните обследвания и сигнални листи се изпращат в Лесозащинта станция - 

Варна. 

Стопанството прилага мероприятия за предотвратяване и свеждане да минимум на почвената ерозия. 

В насажденията с изведени сечи има налична мъртва (стояща и лежаща) дървесина. 

Относно въздействието на мероприятията върху биоразнообразието, в листовете за предварителна 

идентификация на ключови елементи и технологични планове, са дадени препоръки, които се спазват. 

Проведените лесокултурни мероприятия се отразяват положително върху развитието на културите и 

младите насаждения. Вследствие на изведените сечи върху подраста са установени минимални повреди, а 

върху оставащия след сечта дървостой повредите са съвсем незначителни. 

Извършва се мониторинг върху действително съществуващи редки и застрашени видове съгласно доклада 

за горите с висока консервационна стойност. 

С оглед положителните резултати от анализа ТП ДГС-Шумен приключва годината с положителен 

финансов резултат и много висока оценка на ефективност и продуктивност на стопанството 

 

 


