
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на 

горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и 

екосистемни услуги 

 

 

 

I. Кратък увод  

ОП Копривщица е общинска структура оперираща под разпоредбите на Търговския 

закон и Закона за горите в България, регистрирано през 2012 г. с Решение 

№34/14.02.2012 г. на Общинския съвет на община Копривщица. Общата площ на 

общинските горски територии, стопанисвани от ОП Копривщица е 5329,9 ha, попадащи 

изцяло на територията на Община Копривщица. 

Освен за стопанисване на общинските гори, ОП Копривщица отговаря за извършването 

на други дейности, включително стопанисване, почистване и поддържане на улици, 

площади, паркове, алеи, зелени площи и други площи общинска собственост. 

Горскостопанските дейности се планират и реализират на база годишен план, одобрен 

от Кмета на общината и Общинския съвет. За 2020 г. е планирано общо ползване за 

дървесина 10 929 m3 при допустимо годишно ползване по ГСП – 11 299 m3. 

През 2020 г. е планирано и стартиране на проект за залесяване на горски площи, 

засегнати от природни нарушения с финансиране от Програмата за развитие на 

селските райони в България. 

 

II. Анализ на негативните въздействия 

Не се очакват негативни екологични външни ефекти от изпълнение на 

горскостопанските дейности. 

Не се очакват негативни социални външни ефекти от изпълнение на горскостопанските 

дейности. 

 

 

III. Анализ на положителните въздействия 

- 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; 

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

пожари; 

- 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 поддръжката на горски пътища; 

- осигуряване на работни места и заетост за местни жители и фирми. 
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