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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОЦЕНКАТА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

Целта на настоящата оценка е да събере необходимата информация, да я обобщи и  
анализира, за да внесе светлина по въпроса какво е въздействието от дейността на ДГС 
„Смиян” върху всеки едн от съществуващите социални аспекти в региона на стопанството.  

Оценката се изготвя във връзка с предстоящата FSC сертификация на ДГС „Смилян”. 
Документът цели да набележи основните сфери на социалното въздействие и да насочи 
екипа на ДГС Смилян в случай, че в някоя от сферите е необходимо да се подобри 
комуникацията с местната общност и контролните органи или пък да се предриемат други 
мерки за смекчаване на възникнали противоречия.  

На първо място, задача на настоящата оценка е да събере и обобщи наличната писмена 
информация за социалното въздействие на стопанството, съдържаща се в различни официални 
или работни документи, изготвяни на национално или регионално ниво или отнасящи се до 
самото стопанство.  

На второ място, задача на оценката е да определи ключовите заинтересовани страни и да 
подготви подходящ набор от въпроси, чрез който да допълни липсващата информация чрез 
директно анкетиране и разговори на място.  

На трето място, оценката следва да анализира събраната информация и да представи в 
нагледен вид всички аспекти на социалното въздействие от работата на ДГС „Смилян”.  

Oценката може да предложи някои насоки за бъдещата работа на стопанството.  

Изпълнението на задачата включва следните специфични дейности: 

 Преглед на изготвени до този момент ОСВ на други горскостопански единици. 

 Преглед на стандартите за горска сертификация на FSC и друга релевантна 
документация от гледна точка изискванията за изготвяне на ОСВ. 

 Разработване на план за действие за изготвянето на ОСВ. 

 Разговори и кореспонденция с ДГС „Смилян” с оглед запознаване на ръководството на 
ДГС с целите и задачите на оценката.  

 Преглед и анализ на документи, които преодставят необходима за изготвянето на ОСВ 
информация.  

 Идентифициране на основните заинтересовани страни.  

 Изготвяне на въпроснк за директно анкетиране на заинтересованите страни.  

 Провеждане на анкети.  

 Обработка на анкетите  

 Идентифициране на всички дейности на ДГС „Смилян”, които имат въздействие върху 
местната общност и анализ на социалното въздействие.  

 Окончателно изготвяне на Доклада по Оценка за социалното въздействие.  
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II. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ   

 
Местно самоуправление 
Общинска администрация Смолян  
Общинска администрация Рудозем  
Кметове и кметски наместници на населените места в обхвата на ДГС Смилян  
 
Държавни структури 
Регионална дирекция по горите – Смолян  
Областна администрация – Смолян  
Регионална инспекция по околна среда и води – Смолян  
Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив  
Служба „Пожарна и аварийна безопасност и защита на населението”  
Гранична полиция  
 
Фирми от горския сектор 
Фирми ангажирани в дърводобива  
Фирми ангажирани в търговията с дървесина  
Дървопреработвателни предприятия  
 
НПО 
СЛРБ – Ловни дружинки  
БДЗП  
БФБ  
WWF – България  
СНЦ Зелени Балкани  
Сдружение „Инициатива Циганско Градище” със седалище в Рудозем  
Туристическо дружество „Мурсалица” – село Смилян   
Туристическо дружество „Карлък” – гр. Смолян  
Клуб по спелеология и екстремни спортове Мурсалица  

 
Собственици на гори  
Физически лица 
Общини  
 
Религиозни общности 
Църковно настоятелство 
Джамийско настоятелство 
 
Местно население 
Хора заети в областта на туризма  
Събирачи на не-дървесни горски продукти за лична употреба  
Гасачески групи  
Хора, които са зависими от дървата за огрев, предоставяни от ДГС – Смилян  
Хора, които се занимават с животновъдство  
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III.  ВЪПРОСИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ 

ДЕЙНОСТТА НА ДГС „СМИЛЯН”  

 Как оценявате дейността на ДГС Смилян? 

 Какви препоръки/забележки бихте дали по отношение работата на ДГС Смилян?  

 Според вас кои са най-конфликтните точки свързани с ползването на гората? 

 Според вас достатъчно добра ли е комуникацията между местните хора и ДГС Смилян?  

 Бихте ли дали препоръки за подобряване на комуникацията между ДГС Смилян и 
останалите заинтересовани страни по отношение на гората? 

 Смятате ли, че стопанисването на горите в обхвата на ДГС Смилян се осъществява по 
щадящ за биологичното разнообразие начин? Считате ли, че всички изисквания, 
свързани с природозащитното законодателство се спазват? Имате ли 
препоръки/забележки в това отношение?  

 Запознати ли с те с термина „горска сертификация”?  

 Познато ли ви е логото на FSC?  

 Имате ли притеснения свързани с горската сертификация?  

 Запознати ли сте с основните принципи на FSC и с ползите от FSC? 

 Смятате ли, че останалите заинтересовани страни по отношение на гората (т.е. местни 
хора, фирми, туристи, НПО, всички освен служителите в горския сектор) трябва да 
вземат по-активно участие в управлението на горите?  

 Според вас дава ли се достатъчно добра възможност на хората да взимат активно 
участие в управлението на горите и в процесите по планиране на управлението?   

 Ако занете как и имате възможност, бихте ли взели по-активно участие в управлението 
и в процесите по планиране на управлените на горите?  

 Вие лично бихте ли участвали в обществен съвет към ДГС Смилян? 

 Забелязали ли сте  някакви проблеми свързани с извеждането на сечи и извозването на 
дървесината? (замътняване на извори, ерозия, замърсяване с отпадъци в района на 
сечищата, амортизация на пътища, разрушаване на имущество на местните хора при 
изнасянето на дървесината, създаване на неблагоприятни условия за туризъм в района 
на туристическите маршрути и др.)  

 Имате ли притеснения свързани с извеждането на сечи в близост до вододайни зони и 
важни водосбори? Имате ли конкретни забележки и наблюдения в това отношение?  

 Имате ли конкретни забележки, свързани с контролните дейности, осъществявани от 
ДГС Смилян? Има ли редовни случаи на бракониерство? Адекватна ли е според вас 
реакцията на служителите на горското стопанство в такива случаи?  

 Според вас осъществява ли се достатъчно добър контрол по отношение на ползването 
на недървесни продукти?  

 Имате ли притеснения/забележки по отношение на придобиването на дърва за огрев?  

 Имате ли притеснения свързани с ловностопанските дейности в района на ДГС Смилян?  
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IV. СФЕРИ НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

1. Води 

2. Опазване на екосистемите и биологичното разнообразие  

3. Достъп и ползване на дърва за огрев от местното население 

4. Достъп и ползване на недървесни продукти  

5. Лов и стопанисване на дивеча 

6. Развитие на специфични форми на туризъм, свързани с гората и дейността на ДГС 
Смилян. 

7. Взаимодействие с дърводобивните фирми  

8. Превенция и борба с пожарите 

9. Пътна инфраструктура  

10. Взаимодействие със собственици на частни гори  

11. Охрана на горите и превенция на различните форми на бракониерство  

12. Подкрепа за местната общност – съвместни образователни и природозащитни дейности, 
съдействие за организирането на традиционни събития, подкрепа за поддръжката на 
важни за общността сгради, инфраструктура и др. 

13. Достъп до информация, възможности за пряка комуникация с местното население и 
въвличане на местните хора в процесите по планиране на горскостопанските дейности.  

 

1. ВОДИ. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА РАБОТАТА НА ДГС СМИЛЯН ВЪРХУ ВОДИТЕ.  

Поради географските и природни характеристики на района, горскостопанската дейност на 
ДГС Смилян оказва въздействие върху водите – подпочвени и повърхностни, и съответно 
върху дебита на каптажите за водоснабдяване за питейни нужди на местното население.  

В общинската стратегия на Община Рудозем в това отношение е отбелязано: 
„Замърсяването на реката след гр. Рудозем, както и ограничените водни ресурси за 
питейно водоснабдяване, дължащо се отчасти и на изсичането на широколистни 
дървесни видове и тяхната подмяна с иглолистни такива създава проблеми във 
водоснабдяването на населението.  

Неправилното стопанисване на горските масиви води до увеличаване на повърхностния 
отток, който е силно ерозивен, а в същото време захранването на подземните водни 
хоризонти е недостатъчно.  

Общият обем на водните ресурси на територията на общината се характеризира с 
ярко изразени годишни колебания.  

За нуждите на населението и бизнеса се използват главно изворните водохващания – 
каптажи, като общият дебит на водоизточниците варира в доста широки граници.”  

 

Според всички анкетирани, в района на ДГС Смилян понастоящем няма сериозни проблеми 
с водата за питейни нужди, но хората намират района за уязвим по отношение на водите, и 
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по-точно имат наблюдения, че последните години са все „по-сухи” и дебита на чешмите и 
каптажите е все по-малък. Тази тревожна тенденция се свързва основно с промените в 
климата и със стопанисването на горите. Почти всички анкетирани споменават 
взаимовръзката между водите и вида гора(широколистна, иглолистна), като хората са 
категорични в наблюденията си, че широколистните и смесени гори би следвало да бъдат 
толерирани на територията на стопанството, най-вече във връзка с тревожната тенденция 
към засушаване. Повечето анкетирани нямат забележки към работата на ДГС Смилян по 
отношение на сечите във вододайни зони и в близост до каптажи. Все пак, хората считат, че 
като правило интензивността на сечите в такива райони трябва да бъде намалена, т.е. да 
бъде заложена по слаба интензивност на сечите в такива райони още при самото 
планиране на горскостопанските дейности в дългосрочен план.  

Според анкетираните експерти по отношение на водите (ВиК), ръководството на ДГС 
Смилян се отнася отговорно по отношение на стопанисването на гори в близост до каптажи. 
Почти винаги се извършват консултации с експерт по ВиК преди маркирането и 
извеждането на сечи в районите на каптажи. Въпреки, че няма регламент, който да 
задължава лесовъдите на частна практика, както и горските стопанства да извършват 
подобни консултации, ръководството на ДГС Смилян прави това на добра воля, което 
гарантира едно по-устойчиво управление на гората, като източник и на жизненоважния 
природен ресурс вода (конкретно за района). Според анкетираните по-сериозен е 
проблемът с маркирането и извеждането на сечи в частни гори, тъй като в тези случаи 
консултации с ВиК експерт не се провеждат. Въпреки това, според анкетираните, 
ръководството на стопанството се старае да реагира адекватно според възможностите и 
правата си дори на сигнали за твърде интензивни сечи в райони на каптажи в частни гори.  

Експерти по ВиК са участвали в консултациите по време на изготвянето на горскостопанския 
проект на ДГС Смилян. Първоначално в проекта не са били отбелязани всички каптажи. 
Експертите по ВиК са дали своите препоръки за допълване на горскостопанския проект, но 
не знаят дали препоръките са били отразени.  

В обобщение на проведените анкети и проучване, могат да бъдат резюмирани няколко 
основни препоръки и очаквания на местната общност по отношение на дългосрочното 
опазване на водите в района: 

a) Поради географските и климатични характеристики на България, поради тенденцията 
към засушаване и преексплоатацията на водните ресурси в равнинните райони, местната 
общност има очаквания горскостопанските проекти да бъдат по-щадящи към гората – да 
се планират сечи с по-слаба интензивност във вододайните зони, а в дългосрочен план да 
се толерират широколистните гори в районите, в които те са естествената горска 
покривка.  

b) В горскостопанските програми да се залагат изключително щадящи сечи за районите, в 
които има каптажи – по-възможност да са само санитарни или изобщо да не се извеждат 
сечи в непосредствена близост.  

c)  При маркиране за сеч лесовъдите винаги да се консултират и с експерт по води / ВиК  

По отношение на точка a) и b), мерки могат да бъдат взети на ниво горскостопански проект. 
По-отношение на точка c) от препоръките настоящото ръководство на горското стопанство 
работи добре и се препоръчва да поддържа добрата си координация с ВиК по отношение 
на сечите в райони на каптажи.  

2. ОПАЗВАНЕ НА ЕКОСИТЕМИТЕ И БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ  

Като цяло, оценкатата за работата на ДГС Смилян по отношение на опазването на 
биологичното разнообразие е положителна. Основните притеснения са насочени към 
планираното отваряне на т.нар. „затворени басейни” със стари гори на територията на ДГС 
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Смилян и безпокойството на дивите животни при извеждането на сечи. Старите гори на 
територията на това стопанство са сравнително малко и тяхното запазване е от ключово 
значение за оцеляването на редица редки представители на биологичното разнообразие.  

Според някои анкетирани изнасянето на дървесината с „животинска сила” (с коне) 
предизвиква ерозия и унищожаване на тревната растителност в района на извличането. В 
зависимост от терена сходни са негативните резултати и при работа с машини. Това може 
да доведе до унищожаване на находища на редки орхидеи и други по-уязвими тревни 
видове ако не се полагат специални грижи в това отношение.  

По отношение на по-доброто опазване на екосистемите и биологичното разнообразие 
РИОСВ Смолян и анкетираните представители на научната и природозащитната общност 
дават следните препоръки:   

- Надлежно маркиране и запазване на биотопните дървета на територията на стопанството, 
вкл. дървета върху, които и в близост, до които има редки видове растения и гъби.  

- При маркирането на дървостоя  в близост до вход на пещера, да се провежда консултация 
с експерт по пещерната фауна.  

- При откриване на вход на пещера(напр. в процеса на създаване на горски път) да бъдат 
сигнализирани РИОСВ, БАН и местните пещерни клубове.  

- Да не се извеждат нови горски пътища паралелни на старите, вече съществуващи. Там 
където е възможно старите пътища да се отремонтират и да се ползват отново същите 
площи.  

- При планирането на сечищата и сроковете за тяхното изпълнение, да се планират зони на 
спокойствието за дивите животни. Да не се извеждат сечи на много различни места в голям 
периметър. По-скоро сечищата да са концентрирани в отделни райони, които да се 
редуват, за да се оставят райони за спокойно отглеждане на малките и почивка.  

- Да се ограничи достъпа на АТВ-та и мотори само до определени маршрути, за да се 
гарантира спокойствието на дивите животни.  

- Да се ограничи подхранването на диви прасета с царевица, тъй като хранилките за дивите 
прасета се ползват и от мечките. Това скъсява дистанцията между човека и мечката и може 
да създаде проблеми. 

- При открито леговище на мечка да се сигнализира задължително РИОСВ. 

- Да се внимава местоположението на временните складове за дърва да не затрупват 
местообитания на редки растителни видове и гъби.  

- Да се следи по-строго за чистотата на районите на сечищата.  

- Да не се допуска изтичане на масла и изоставяне на стара техника в горите.  

- При извличането на дървесина (с животинска сила или с машини) да се следи да не се 
нарушават местообитанията на редки тревни видове. 

-  При извличането на дървесина и създаването на горски пътища да се следи да не се 
нарушават теченията и структурата на малките горски извори и басейни, които 
представляват жизненоважни екосистеми за земноводните и някои растения, а също са от 
значение като места за водопой на дивите животни.   
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3. ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ 

Броят на домакинствата, които събират дърва за огрев на територията на ТП ДГС-Смилян е  
5796 .  Дървата за огрев от иглолистни насаждения са в размер на 3362  пр.куб.м., а тези от 
широколистни насаждения са в размер на 9191 пр.куб.м. Местните жители закупуват 
дървата за огрев на базата на установен ценоразпис. Позволителните за сеч се издават на 
домакинствата по списък, който се предоставя от кмета на всяко населено място.  

Посочените домакинства са на база териториалния обхват на ТП ДГС Смилян - общ.Рудозем 
и част от общ.Смолян. Домакинствата се снабдяват и закупуват дърва за огрев и от 
собственици на недържавни гори, който се явяват основен конкурент на стопанството при 
задоволяване нуждите на местното население.  

Всички нуждаещи се хора от дърва за огрев се задоволяват ежегодно, като за социално 
слабите, от страна на служба „социално подпомагане”, към съответната община се дават 
ваучери. Всеки социално слаб, решава от къде да си закупи дърва за горене или друг вид 
гориво.  

Всички анкетирани в обхвата на настоящото проучване считат, че местното население няма 
проблем с ползването на дърва за огрев и координацията в това отношение с ДГС Смилян е 
добра.  

4. ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ ОТ ГОРАТА  

В района има само няколко изкупвателни пункта за билки и гъби – един в Мадан, един в кв. 
Райково в Смолян и един в с. Могилица, където има и преработвателно предприятие за 
гъби. От проведените анкети в района става ясно, че добива на недървесни продукти не е 
широко застъпен сред местното население и малко хора разчитат на тази дейност като 
източник на средства. В района на с. Могилица има хора, които се занимават с добив на 
гъби, а в района на Смилян най-масово се добиват боровинки, въпреки сравнително 
малките запаси от боровинка.  

Сред местните хора, съществува мнението, че смесените гори са по-подходящи за 
боровинките и в този смисъл те считат, че смесените гори следва да бъдат толерирани 
при планирането на горскостопанските мероприятия в дългосрочен план.  

В рамките на проучването не става ясно дали контролът върху добива на недървесни 
продукти е достатъчно ефективен. Не са изразени забележки и препоръки във връзка с 
комуникацията между горското стопанство и местните хора по въпросите, свързани с 
добива на недървесни продукти 

5. ЛОВ И СТОПАНИСВАНЕ НА ДИВЕЧА  

При проведените анкети няма сериозни забележки от страна на ловците по отношение на 
работата на ДГС Смилян.  

Препоръчва се по-внимателно планиране на местоположението на активните сечища с цел 
да се даде възможност на животните да се оттеглят в относително спокойни територии. 
Активните по едно и също време сечища да са концентрирани в един район или само в 
няколко района, за да има спокойни зони за дивеча. Същата препоръка е дадена и от 
РИОСВ Смолян.  

В обхвата на проведените анкети няма конкретни забележки по отношение на дейността на 
концесионера на ловния участък в ДГС Смилян. Някои от местните хора са обезпокоени, че 
концесионните договори дават твърде големи права на концесионерите и те могат да 
ограничават физическия достъп до концесионните площи.  



 9 

 

6. РАЗВИТИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ ФОРМИ НА ТУРИЗЪМ, СВЪРЗАНИ С ГОРАТА И 

ДЕЙНОСТТА НА ДГС СМИЛЯН. 

 

Туристическите продукти, които са развити или имат потенциал да бъдат развити в района 
на Община Рудозем и селата в обхвата на Община Смолян са в огромна степен, зависещи от 
добрата визия и състояние на горските екосистеми и ландшафт. В този смисъл дейностите 
на ДГС Смилян са от голямо значение, тъй като по-голямата част от маршрутите за 
пешеходен, вело и екстремен туризъм, еко-пътеките, местата за отдих и забавление, като 
беседки, места за барбекю и др. са в територии в горски фонд. В този смисъл, 
изключително важно е горските райони, предвидени  и използвани за туризъм да бъдат 
стопанисвани по начин, който запазва тяхната естетическа и рекреационна стойност.  

Анализът на данните показва все още ниско ниво на развитие на различните форми на 
екстеремен, пешеходен и познавателен екотуризъм  в Община Рудозем. Доста по-
популярни са туристическите маршрути и забележителности в обхвата на Община Смолян и 
по-точно маршрутите в землищата на с. Смилян, с. Сивно, с. Могилица, с. Арда и с. Горна 
Арда. От проведените анкети става ясно, че ДГС Смилян винаги е съдействало на местните 
общности за техни идеи за изграждане на туристически маршрути и специфична 
инфраструктура. В допълнение, стопанството участва и инициира редовни почиствания в 
райони, в които са идентифицирани сметища, по теченията на реките, както и в районите 
около туристически обекти и маршрути.  

Основните оплаквания на хората заети в сферата на туризма в района на ДГС Смилян са 
свързани с наличието на нерегламентирани сметища в горите, които обикновено са от 
строителни отпадъци. Като проблем е посочено и замърсяването с отпадъци в района на 
някои сечища, което предполага необходимостта от по-голям контрол по отношение на 
работата на дърводобивните фирми.  

Друг проблем, посочен от местните хора е използването на стара техника за създаването и 
поддръжката на горските пътища. Често са наблюдавани течове от старите трактори и 
камиони, както и оставени в гората машини, за които не се полагат грижи дълго време.  

Като проблем и конфликтна точка между различни представителни на заинтересованите 
страни бе идентифициран фактът, че в м. Гарга дере, която е често посещаван от туристи 
район (вкл. през зимата) често са наблюдавани изхвърлени кожи и вътрешности от 
отстреляни от местната ловна дружинка животни. За случаите на открити остатъци от 
отстреляни животни в река Есенна е сигнализиран РИОСВ Смолян, но проблемът не е бил 
окончателно решен в обхвата на ловния сезон 2013 – 2014 г. Тъй като конфликтната точка 
попада в обхвата на ДГС Смилян се препоръчва ръководството на стопанството също да 
съдейства за разрешаването на този проблем, още повече, че става въпрос за 
нерегламентирано изхвърляне на специфичен вид отпадък. Отпадъците са открити на 
територията, на която ловува Турянската ловна дружинка.  

 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРВОДОБИВНИТЕ ФИРМИ  

 

В рамките на проучването са анкетирани  4 представители на дърводобивните фирми от 
Смилян, Могилица и Рудозем.  

Като цяло, анкетираните оценяват положително работата на ДГС Смилян. Нямат забележки 
и препоръки, които биха дали на ръководството на стопанството и считат, че 
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комуникацията между ДГС Смилян и местните хора е достатъчно добра. Според 
анкетираните основните проблеми идват от държавната политика, а не от ръководството 
на горското стопанство. 

Дърводобивните фирми считат, че тръжните процедури (за добив на дървесина) протичат 
нормално и за момента ДГС Смилян им дава добра възможност да работят заедно.  

Представителите на фирмите са единодушни, че много по-трудно работят със 
собствениците на частни гори, отколкото с ДГС Смилян. Случва се частните горовладелци да 
не позволяват да се преминава с машините през техните земи.   

Дърводобивните фирми отчитат като проблем поддръжката на горските пътища. Те често 
са в много лошо състояние, както и поради лошата първоначална изработка, така и поради 
пороите. Горските пътища се изграждат от външни фирми, които стопанството наема след 
провеждане на конкурс/търг. Качеството на изграждане на горските пътища често пъти е 
незадоволително. Представители на дърводобивните фирми, които работят на територията 
на стопанствот и имат необходимата техника, считат, че те самите биха извършили много 
по-качествено тази работа (т.е. изграждането на горски път), тъй като имат и опит и интерес 
от това пътят да бъде направен добре. Някои от представителите на фирмите от Рудозем 
дори изразяват мнение, че ако ДГС Смилян им плаща дори само горивото за машините, те 
предпочитат сами да си правят горските пътища до обектите 

Дърводобивните фирми също считат, че най-практично би било към самото ДГС да има  
фонд за поддръжка на пътищата.  

Друг проблем за дърводобивните фирми са изкупните цени за дървесината. В района на 
ДГС Смилян повечето от терените са труднодостъпни, а дървесината е малоразмерна. 
Фирмите имат големи разходи за добиването на тази дървесина, а почти нищо не печелят. 
Казват, че 3-те останали дърводобивни фирми в Рудозем имат вече по-скоро социални 
функции, т.е. дават работа на няколко човека от местното население, но не са на печалба. 
Основната причина да не си закрият фирмите е, че вече са накупили доста техника.  

Представителите на фирмите предлагат ДГС Смилян  да направи постъпки към ЮЦДП да се 
позволи диференциация на тарифите за труднодостъпните райони. Фирмите, които 
добиват от по-труднодостъпни райони да могат да ползват някакви компенсации, особено, 
когато и дървесината е малоразмерна и по-евтина (какъвто е случая, защото в района има 
основно по-млади гори). Според анкетираните, това е и една от причините местните фирми 
да нямат конкуренция, защото „външни” големи фирми нямат икономически интерес да 
работят в района.  

Анкетираните представители на фирми предлагат да се изработи някаква по-стройна 
система за сигнализиране на стопанството, в случаите, когато откриват нерегламентирани 
сметища.  

Въпреки, че дърводобивните и дървопреработвателните фирми в района не са много и не 
разполагат с голям персонал, те са важен икономически фактор за региона. За района на 
ДГС Смилян почти всяка дърводобивна фирма се занимава и с дървопреработване. Според 
г-н Чалчев (кмет на Могилица) 80% от хората в селото ще са безработни ако не е гората. 40-
50 човека от селото работят в дърводобивните фирми.  

8. ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ПОЖАРИТЕ 

Местната общност и институциите (вкл. Гранична полиция) оценява високо работата на ДГС 
Смилян по превенция и борба с пожарите. Въпреки, че вече контролът на пожарите се 
организира на ниво община и няма официални местни гасачески групи, ДГС Смилян е 
институцията, на която местната общност сигнализира на първо място при забелязан 
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пожар. Според анкетираните, ДГС Смиялн реагира винаги своевременно и адекватно на 
подадени сигнали за пожари в горите.  

Според анкетираните кметове на села от района е необходимо горското стопанство да се 
снабди с нов и по-качествен инвентар за гасене на пожари. Кметовете считат, че би било 
изключително полезно при ДГС-тата да има складове с инвентар за борба с пожарите, 
които да са на разположение, както на горските служители, така и на гасачи доброволци в 
случай на нужда. Според редица анкетирани, има необходимост от трансграничен проект 
за подобряване на мерките за защита от пожари.  

9. ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА  

Всеки анкетиран изрази притеснение за състоянието на горските пътища и общинските 
пътища, които се използват интензивно от техниката за извоз на дървесина.  

Основен проблем, който стои пред дърводобивните фирми (за района на Рудозем) е, че не 
те самите изграждат първоначалните пътища за достъп до сечищата. За изграждането на 
горските пътища се пускат отделни тръжни процедури и според дърводобивните фирми, 
изпълнителите не си свършват добре работата. Това натоварва във финансово отношение 
дърводобивните фирми, които за да стигнат до сечищата и да извозят дървесината трябва 
да вложат собствени средства за ремонт, когато пътят не е достатъчно добър.  

Според кметовете на селата трябва да има фонд или друг инструмент, който да компенсира 
разрушаването на общинските пътища от техниката, която извозва дървесина. Препоръчва 
се ДГС Смилян да съдейства като медиатор в договарянето на условията по преминаване на 
камионите на дърводобивните фирми по общински пътища, както и през населените места.  

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СОБСТВЕНИЦИ НА ЧАСТНИ ГОРИ  

Според анкетираните, взаимодействието между ДГС Смилян и собствениците на частни 
гори в района е добро. Изключително важно е да се поддържа добрия диалог със 
собствениците на частни гори, когато се налага преминаването на техника през техни 
терени. Препоръчва се да се сключват писмени договорки между фирмата/стопанството и 
частния собственик, когато се налага преминаване на техника през негов терен.  

11. ОХРАНА НА ГОРИТЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА 

БРАКОНИЕРСТВО  

Според всички анкетирани контролът на бракониерството в района на ДГС Смилян е добър. 
Прекомерното изсичане на дърветата в речните корита е отбелязан като проблем от хората 
от местната общност. Според тях точно по поречието на реките отговорността за контрола е 
размита между кметовете и горското стопанство и затова има повече случаи на 
бракониерство.  

 

12. ПОДКРЕПА ЗА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ – СЪВМЕСТНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ И 

ПРИРОДОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ, СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА 

ТРАДИЦИОННИ СЪБИТИЯ, ПОДКРЕПА ЗА ПОДДРЪЖКАТА НА ВАЖНИ ЗА 

ОБЩНОСТТА СГРАДИ, ИНФРАСТРУКТУРА И ДР. 

Според всички анкетирани ДГС Смилян оказва много добро съдействие и подкрепа на 
местната общност. Горското стопанство с готовност съдейства за разработването на нови 
туристически маршрути/пътеки в горски фонд, както и за поддръжката на стари такива. 
Един от примерите за добро взаимодействие между горското стопанство и местната 
общност е изграждането на мост към село Киселчово. Друг такъв пример е изграждането 
на детска площадка в село Смилян с подкрепата на ДГС Смилян и местни 
дървопреработвателни фирми.  
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Всяка годи съвместно с месните хора и други институции, ДГС Смилян осъществява редица 
почиствания, охрана на горски територии, превенция от пожари и др. 

В седмицата на гората всяка година ДГС Смилян предоставя безплатно на местната 
общност 1000 фиданки за озеленяване. По случай седмицата на гората, стопанството 
организира обществени мероприятия вкл. залесявания с ученици, почистване на замърсени 
площи и др.  

Горското стопанство подкрепя работата на институциите и неправителствените 
организации по проекти свързани с горите, биологичното разнообразие, туризма и др. 
общественозначими дейности.  

 

13. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЯКА КОМУНИКАЦИЯ С 

МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ И ВЪВЛИЧАНЕ НА МЕСТНИТЕ ХОРА В ПРОЦЕСИТЕ ПО 

ПЛАНИРАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ.  

Според всички анкетирани комуникацията с ръководството и служителите на ДГС Смилян е 
на много добро ниво и това се дължи на добрата воля на всички заинтересовани страни, 
вкл. на самото горско стопанство. Няма конкретен регламент или традиция за съвместни 
съвещания и срещи за обсъждане на възникнали въпроси, проблеми и предложения, 
свързани с горите. Някои от анкетираните считат, че е добре да се организират регулярни, 
напр. ежегодни срещи (обществен съвет) от страна на ДГС Смилян, на които да присъстват 
представители на всички заинтересовани страни. На тези срещи горското стопанство би 
могло да представи резултатите от дейността си за предходната година, както и да 
запознае местната общност с планираните сечи и дейности за предстоящата година. Това 
би позволило на гражданите предварително да изразят своите притеснения, очаквания и 
забележки. Според някои анкетирани не е необходимо да се провеждат специални 
обществени съвети. Всички анкетирани, обаче, заявиха, че биха участвали в срещи/съвети 
към ДГС Смилян ако такива се организират.  

В тази връзка се препоръчва организирането на ежегодна среща с кметовете на населените  
в обхвата на ДГС Смилян, представители на РИОСВ, РДГ  и  други заинтересовани граждани, 
на които срещи да бъдат представени планираните горскостопански мероприятия по 
отдели, както и планирането на сечите във времето.  

Според анкетираните има необходимост гражданите да бъдат консултирани по-активно 
при процеса на създаване на горскостопанските планове и програми. Като цяло, 
анкетираните считат, че горскостопанските програми разглеждат предимно функцията на 
гората като източник на дървесина и пренебрегват другите й функции, които са от 
изключително значени за благоденствието на района (водозадържащи, екологични, 
рекреационни, естетически, формиращи спецификата на местния микроклимат). Повечето 
анкетирани считат, че горскостопанските практики трябва да са по-щадящи към гората, т.е. 
от гората да се добива по-малко, а да се охранява повече и точно в този смисъл мнението 
на местната общност би следвало да бъде потърсено и отразено в горскостопанските 
планове и програми в бъдеще. Прави впечатление задълбочаващото се несъответствие 
между очакванията и разбиранията на обществото и заложеното в горскостопанските 
планове и проекти, което създава негативно отношение към горския сектор като цяло. 
Всичко това предполага необходимостта от подобряване на информираността на 
гражданите и задълбочаване на комуникацията между всички заинтересоваин страни.   

Като цяло представителите на местната общност оценяват изключително високо 
мениджърските подходи на ръководството на стопанството и работата на екипа на 
стопанството като колектив. Високо оценена е също комуникативността и стремежа за 
конструктивно взаимодействие, демонстрирани от ръководството на стопанството.  


