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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ПАЛАМАРА” 
 

Адрес:  с.Венец,ПК 9751, ул.”Кирил и Методий” №17,тел.05343/2049, email: dls.palamara@dpshumen.bg; ddspalamara@abv.bg 
 

 

 

 

А Н А Л И З 

 на  

положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на 

горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и 

екосистемни услуги в ТП ДЛС „Паламара“ през 2018г. 
 

I. Увод 

Общата площ на ДЛС „Паламара“ е 26522,6 ха, от които залесена горска площ 25207,2 

ха; незалесена дървопроизводителна площ 276,6 ха; недървопроизводителна площ 1038,8 

ха. Общата площ ва държавните горски територии е 24891,7 ха, от които 

дървопроизводителни са 23867,9 ха. 

ДЛС „Паламара”, с. Венец, води началото си от 1932 година. Известна е като „Царско 

ловище” или „Царски ловен развъдник” на цар Борис III. Носи името на едноименна 

местност в землището на село Борци, към община Венец, Шуменска област. Седалището 

на неговото административно управление е в с. Венец, Община Венец, на 40 км. от гр. 

Шумен. Горите на ловното стопанство  се намират в северната част на Шуменска област и 

граничат  на юг с ДГС „Нови Пазар” и ДГС „Шумен”; на изток  с ДЛС „Тервел”; ДГС 

„Суворово” и ДГС „Провадия”, на север с ДЛС „Каракуз”- гр. Дулово; на запад - с ДГС 

„Разград” и ДГС „Исперих”; на северозапад с ДГС „Исперих;  на югозапад с ДГС 

„Търговище”. Горските територии, в района на дейност на държавно ловно стопанство 

„Паламара” са разположени на територията на следните общините Хитрино, Венец, 

Никола Козлево, Каолиново и част от Нови пазар. Намира се в долен равнинно-халмист и 

халмисто-предпланински пояс на дъбовите гори; подпояс на равнинно-хълмисти дъбови 

гори – М-І-2. 

Съгласно Заповед на Директора площта на ТП ДЛС „Паламара” се разделя на 

четири горскостопански участъка: „Каолиново", „Никола Козлево", „Паламара” и 

„Хитрино”. Ловното стопанство административно се числи към Североизточно държавно 

предприятие гр. Шумен и е на територията на Регионално управление на горите гр. 

Шумен. 

На територията на ТП ДЛС „Паламара” основен вид дейност през 2018 година се 

явява дърводобива. На второ място е заложено изпълнението на лесокултурните дейности. 

В по-малък процент от дейността е засегнато добива на НДГП. 

В ловностопанско отношение част от териториите са държавни ловностопански 

територии и се стопанисват от ТП ДЛС „Паламара”, а друга част са действат пет ловно-

рибарски сдружения – ЛС „Глиган“, ЛС „Лудогорски ловец“, СЛР „Станата“, СЛРД 

„Паламара“, СЛРД „Сокол“, в които членуват общо 1412 бр. ловци.   
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   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: 

- Негативни екологични ефекти: 

• При планиране на горскостопанските дейности, стремежа на ТП ДЛС 

„Паламара“ е да се сведат до минимум негативните екологични ефекти чрез добре 

разработени системи за управление, спазване на режимите за стопанисване на ГВКС и 

наличните хабитати, чрез опазване на елементите на средата. 

На територията на стопанството няма констатирани замърсявания, 

унищожаване на организми и/или екосистеми. При залесяванията не се използвани 

инвазивни видове. Стремежа на стопанството е по-възможност да не се получават 

големи отворени пространства. При възникване на пожари борбата започва веднага с 

уведомяването и към момента няма пострадали територии от пожари. 

- Негативни социални ефекти: 

  • Негативно въздействие върху пътната инфраструктура.  

Мерките за превенция прилагани от ТП ДЛС „Паламара“ са: Ограничаване на 

движението на товарни МПС при преовлажнени пътища и стремеж за своевременно 

възстановяване на повредени участъци. 

 

III. Анализ на положителните въздействия 

За постигане на положителни въздействия през 2018 година на територията на ТП 

ДЛС „Паламара“ се извършиха следните горскостопански дейности: 

1. Възобновяване: 

- Залесяване - 25 дка. (Компенсационно залесяване) 

- Почвоподготовка – 25 дка. 

- Отглеждане на горски култури – 280 дка.  

2. Стопанисване: 

- Подпомагане на естественото възобновяване (ПЕВ) - 1232 дка. 

- Маркиране на ЛФ 2019 г. – 57360 м3 стояща маса. 

3. Дърводобив: 

- Дърводобив - добити са 54033 пл.м3 стояща маса, от тях: 16971 пр.м3 

дървесина за местно население. 

4. Ловностопански мероприятия и странични ползвания: 

- Ловностопанските мероприятия са насочени основно за поддържане на 

дивечовите ниви, водопоищата, ловните просеки, калищата, ремонта и поддръжката на 

ловностопанските съоръжения, огради на базите за интензивно стопанисване на дивеча, 

карантинни огради, хранилки, чакала за наблюдения и лов. 

- Недървесни горски продукти – За 2018 г. са издадени позволителни за: стрък 

коприва – 5000 кг; корен коприва – 10000 кг; листа бръшлян – 1000 кг; кори 

мъждрян – 3000 кг; цвят глог – 400 кг; цвят бъз – 400 кг; лист глог – 1500 кг; 

стрък великденче – 1000 кг; корен глухарче – 3000 кг; корен пищялка – 2000 кг; 

корен гръмотрън – 2000 кг; цвят червен божур – 60 кг; цвят червен глог – 3000 

кг;  лист червен глог – 2000 кг; цвят черен бъз – 1000 кг; стрък южна коприва – 

50000 кг; липа цвят – 17570 кг; липа лист – 85 кг; киселица – 500 кг; жълт 

кантарион – 300 кг; плод глог – 500 кг; орехи плод – 1200 кг; плод шипка – 500 

кг.  Не са издавани разрешителни за паша и добив на трюфели. Устроени са 3 

бр. постоянни пчелини. 

5. Лесозащита и противопожарни мероприятия: 
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- Защита на горските територии - подадени са 1 бр. сигнални листи относно 

санитарното състояние на горите и са предприети съответните мерки по тях. 

- Противопожарни мероприятия - поддръжка на 39725 л.м. минерализовани 

ивици. 

6. Охрана на горите - Съставени са 99 бр. акта на нарушители в т.ч. по ЗГ – 99 бр. 

7. Извършване на дейности по договор за стопанисване на предоставените гори на 

Община Хитрино – Извеждане на санитарни сечи по предписания на ЛЗС – Варна - 255 м3 

стояща маса. 

 

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 ДЛС 

„Паламара“ може да посочи следните примери за позитивни екологични и социални 

ефекти: 

- 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 насаждения на стопанството, а фиданките за залесяване 

се получават от горски разсадник „Салманово“ на територията на ТП ДГС 

„Шумен“. 

- Служителите на стопанството прилагат ефективен контрол при охрана на 

горските територии. 

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

НДГТ 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 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. 

- Провеждат се обучения и производствени практики на ученици от техникума в 

гр. Велики Преслав и Лесотехническия университет – София. 

- Осигурява се информация на заинтересованите страни. 

Анализът от извършеното наблюдение до момента показва, че горите на 

територията на ТП ДЛС „Паламара“ 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 в 

достатъчно количество мъртва (стояща и лежаща) дървесина. 
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Относно въздействието на мероприятията върху биоразнообразието, в листовете за 

предварителна идентификация на ключови елементи 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. 

С оглед положителните резултати от анализа ТП ДЛС „Паламара“ приключва 

годината с положителен финансов резултат и оценка на ефективност и продуктивност на 

стопанството. 

 

 

 

 

 

ИНЖ. СЕВЕН БАШЛЪ: /П/ чл. 59 от ЗЗЛД 
Директор на ТП ДЛС „Паламара“ 

 

 

Изготвил: /П/ чл. 59 от ЗЗЛД 
инж. Рина Димитрова 

Зам. директор при ТП ДЛС „Паламара“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


