Анализ на положителните и отрицателните екологични и социални външни
ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности
I. Кратък увод
ТП „ДГС/ДЛС София“ управлява държавна горска територия от 29610.4 ха, като
общата горска територия възлиза на 41863.4.ха в землищата на следните населените
места:
Район Нови Искър- с. Балша, с. Войнеговци, с. Доброславци, с. Кубратово, с.
Кътина, с. Локорско, с. Мировяне, с. Мрамор, с. Негован, с. Подгумер, с. Световрачане,
с. Чепинци, кв. Гниляне, кв. Кумарица, кв. Курило, кв. Славовци и кв. Требич.
Район Кремиковци – с. Бухово, с. Горни Богров, с. Долни Богров, с. Желява, с.
Яна, кв. Кремиковци, св. Сеславзи, кв. Ботунец, кв. Враждебна и кв. Челопечене.
Район Банкя – гр. Банкя, с. Иваняне, с. Клисура, кв. Вердикал, кв. Градоман и кв.
Михайлово.
Район Филиповци – с населеното място кв. Филиповци
Район Овча купел – с. Мало Бучино, кв. Горна Баня, кв. Суходол.
Район Витоша – с. Владая, с. Мърчаево, кв. Симеоново, кв. Драгалевци, кв.
Княжево и кв. Бояна.
Район Панчарево – с. Бистрица, с. Герман, с. Долни Пасарел, с. Железница, с.
Казичане, с. Кокаляне, с. Кривина, с. Панчарево, с. Плана, кв. Горни Лозен и кв. Долни
Лозен.
Район Младост – кв. Горубляне.
Район Искър – кв. Бусманци.
Район Студентски – кв. Студентски.
През 2019 г. от ТП „ДГС/ДЛС София“ с предвижда да бъдат извършени следните
горскостопански дейности:
Лесокултурни мероприятия: събиране на семена - 220 кг, производство на
20000 хил. бр. фиданки, подготовка на почвата за залесяване на площ от ….. дка,
залесяване на площ от ……дка, попълване на култури с площ …… дка, отглеждане на
култури с площ ……….дка.
Стопанисване на горите: маркиране на 40055куб.м, извеждане на отгледни
сечи без материален добив на площ от 34дка;
Защита на горските територии от пожари:
поддържане на: 7400л.м.
минерализовани ивици;
Ловностопански дейности: подхранване на дивеча с 42 т царевица, 12т каменна
сол, ремонт на …. бр. чакала, изграждане на .. бр. чакала, поддръжка и ремонт на … бр.
хранилки за едър дивеч;
Ползване на дървесина: добив и реализация на 32853 м3 строителна дървесина
и дърва за огрев. Ще бъдат задоволени нуждите на местното населени 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: добив на следните недървесни
горски продукти: коледни елхи 5 бр., гъби 5 т., билки - 5т.
II. Анализ на негативните въздействия

Алтернатива 1.1: Не са установени негативни екологични външни ефекти от
изпълнение на горскостопанските дейности.
Алтернатива 1.2: Установени са негативни екологични външни ефекти от разширение
на короядни петна в резултат на забавени лесозащитни мерки….
Алтернатива 2.1: Установени са негативни социални външни ефекти от повреждане на
пътната инфраструктура.
Алтернатива 2.1: Не са установени негативни социални външни ефекти от изпълнение
на горскостопанските дейности.
Мерки за превенция и опазване: (към Алтернатива 1.2:) Своевременно картране на
короядните петна и извеждане на санитарните сечи.
Мерки за превенция и опазване: (към Алтернатива 2.1:) Ограничаване на
движението на товарни МПС при преовлажнени пътища. 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
- 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
- съвместни дейности с общини, училища и др.
- осигуряването на условия за рекреация в горите
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