
 
 

А Н А Л И З 

 на  

положителните и отрицателните външни ефекти от планираните 

горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и 

екосистемни услуги в ТП ДГС „Смядово“ през 2022 г. 
 

 

 

I. Увод 

 

ТП ДГС “Смядово” носи името на град Смядово, където се намира неговото 

седалище. Територията на горското стопанство се намира в Североизточна България, в 

южната част на Шуменска област и обхваща част от северните склонове на предпланините 

на Източна Стара планина. Горските територии на ТП ДГС “Смядово” попадат изцяло на 

територията на община Смядово в землищата на гр. Смядово и на селата: Александрово, 

Бял бряг, Веселиново, Желъд, Кълново, Ново Янково, Риш, Черни връх и Янково. 

 

Горската пътна мрежа е много добре развита и стопанисвана. Общата дължина на  

стабилизираните горски автомобилни пътища е около 165 км и могат да се използват 

целогодишно, което благоприятсва извършването на стопанската и други дейности в 

горските територии. 

Съществуващата добра пътна и съобщителна инфраструктура, способства за по - 

доброто ръководство, извеждане на горскостопанска дейност, както и опазването на горите 

от пожари и посегателства. 

Територията на горското стопанство е разделена на два горскостопански         

участъка  -  I ГСУ „ Смядово” и II ГСУ „Веселиново”. Седалището и на двата участъка е в 

град Смядово. 

 

 

                                           ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СМЯДОВО“ 

  Адрес:  гр.Смядово,ПК 9820, ул.”Ришки проход” №2,тел.05351/2280,email: dgs.smiadovo@dpshumen.bg; dgs_smiadovo@abv.bg 



В административно отношение ТП ДГС “Смядово” е териториално поделение на 

Североизточното държавно предприятие (СИДП Шумен) със седалище в гр. Шумен и е в 

териториалния обхват на дейност на  Регионална  дирекция  по горите гр. Шумен. 

 

 

   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 могат 

да принадлежат към две групи: 

 

- Негативни екологични ефекти: 

• При планиране на горскостопанските дейности, стремежа на ТП ДГС „Смядово“ 

е да се избегнат негативните екологични ефекти чрез добре разработени системи за 

управление, спазване на режимите за стопанисване на ГВКС и наличните хабитати, както и 

чрез опазване на екологичните елементи. 

 

-   Негативни социални ефекти: 

  • Негативно въздействие върху пътната инфраструктура.  

Мерките за превенция прилагани от ТП ДГС „Смядово“ са: Ограничаване на 

движението на товарни МПС при преовлажнени пътища. 

 

 

III. Анализ на положителните въздействия 

 

За постигане на положителни въздействия през 2022 година на територията на ТП 

ДГС „Смядово“  са планирани следните горскостопански дейности: 

 

• Извеждане на отгледни сечи на площ от 8688 дка. с очакван положителен 

ефект в подобряването на възможностите за развитие на насажденията и 

подобряване устойчивостта им на фитопатологични и ентомологични и др. 

негативни въздействия.  

 



 

• Извеждане на възобновителни сечи на площ от 3997 дка. с очакван 

положителен ефект върху подпомагането и подобряването на 

възобновяването. 

 

• Ловностопанските мероприятия са насочени основно към подхранване на 

дивеча, поддържане на дивечовите ниви, водопоищата, ловните просеки, 

калищата, ремонта и поддръжката на ловностопанските съоръжения и др. 

 

• Лесозащитните и противопожарни мероприятия са насочени към превенция 

на горите от различни видове заболявания, пожари и др. 

 

 

Всички горскостопански мероприятия, които се извършват на територията на 

стопанството са залегнати 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 

„Смядово“ може да се посочат следните примери за позитивни екологични и социални 

ефекти: 

 

- Микроклимата в района не се влияе от изведените сечи. 

- В насажденията, в които се извеждат сечи се запазва мъртва дървесина 

(стояща и лежаща), която спомага запазването на биоразнообразието. 

- Горите се стопанисват по подходящ начин с цел осигуряване и поддържане 

на генетичното и биологично разнообразие от видове, както и опазване на  

наличните местообитания на територията на стопанството. 

- Задоволяват се в максимална степен нуждите от дървесина, лов и НДГП на 

местните общности. 

- Стопанството осигурява достъп до гората за рекреация 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 с честванията на 

„Седмица на гората“ с деца от детски градини и училища, съвместно с 

общините 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. 

 

 

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

на ТП ДГС „Смядово“ са в добро здравословно състояние, дължащо се на добрите практики 

и на правилното поддържане. 

 Анализът относно положителните и отрицателните външни ефекти от 

планираните горскостопански дейности върху дървесните и недървесните продукти и 

екосистемни услуги може да бъде обобщен с положителна оценка на цялостната дейност на 

ТП ДГС „Смядово“. 
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