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Целта на настоящата оценка е да идентифицира и обобщи въздействията, които дейността на ДГС 
Триград оказва пряко върху местната общност, както и върху по-глобални въпроси, влияещи на 
социума, като екологичния баланс и здравето на горската екосистема.   

За да се осъществи настоящия анализ е използвана информация от горскостопанската програма на 
ДГС Триград, както и информация от проведени анкети с представители на  заинтересованите страни.  

Анкетите са проведени през месец април 2014 г. от представител на WWF България във връзка с 
процедурата по сертификация на ДГС Триград по международния стандарт FSC.  

По време на проучването, всички заинтересовани лица от местната общност, както и 
представителите на местната власт и държавните контролни органи са информирани за процеса по 
сертификация на ДГС Триград, както и за основните принципи и критерии на международния 
стандарт FSC.   

Оценката на социално въздействие дава кратък анализ на настоящата ситуация и насочва 
вниманието към теми и аспекти, върху които комуникацията с институциите и  местната общност би  
следвало да се поддържа и подобрява.  

Социалният аспект е изключително важен за FSC и добрата комуникация между всички 
заинтересовани страни е от ключово значение, за да може стопанството да отговаря на 
международните критерии и стандарти в дългосрочен план. Добрата комуникация следва да се 
инициира, поощрява и поддържа от ръководството и служителите на  ДГС Триград.  

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

Част от представителите на заинтересованите страни са анкетирани лично или по телефона, а други 
са подали писмени становища и попълнени въпросници към екипа на WWF България. За целта на 
настоящата оценка са идентифицирани следните заинтересовани страни:  

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ – ЕКОЛОГИЧНИ СДРУЖЕНИЯ, ЛОВНИ СДРУЖЕНИЯ, 
ТУРИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА  

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТУРИСИТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЪРВОДОБИВНИ ФИРМИ   

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИ РЕЛИГИОЗНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНИТЕ КОНТРОЛНИ ОРГАНИ 

ЖИТЕЛИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ЧИИТО ЗЕМЛИЩА ПОПАДАТ В ОБХВАТА НА ДГС ТРИГРАД   

ВиК  

ВЪПРОСНИК  

Следните въпроси са използвани за анкетиране на заинтересованите страни:  
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1. Как оценявате дейността на ДГС Триград? 
2. Какви препоръки/забележки бихте дали по отношение работата на ДГС Триград?  
3. Според вас кои са най-конфликтните точки свързани с ползването на гората? 
4. Според вас достатъчно добра ли е комуникацията между местните хора и ДГС Триград?  
5. Бихте ли дали препоръки за подобряване на комуникацията между ДГС Триград и 

останалите заинтересовани страни по отношение на гората? 
6. Смятате ли, че стопанисването на горите в обхвата на ДГС Триград 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  

7. Запознати ли с те с термина „горска сертификация”?  
8. Познато ли ви е логото на FSC ?  
9. Имате ли притеснения свързани с горската сертификация?  
10. Запознати ли сте с основните принципи на FSC и с ползите от FSC? 
11. 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?  

12. 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?   

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

14. Вие лично бихте ли участвали в обществен съвет към ДГС Триград?  
15. 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.)  

16. 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?  

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

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

19. Имате ли притеснения/ забележки по отношение на придобиването на дърва за огрев?  
20. Имате ли притеснения свързани с ловностопанските дейности в района на ДГС Триград?  
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СФЕРИ НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

В рамките на проучването са определени следните сфери на социалното въздействие от 
дейността на ДГС Триград:  

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 Триград. 
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  
Съществуват притеснения свързани със сечите във вододайни зони и в близост до каптажи. 

Кметовете на населените места са особено чувствителни в това отношение и е необходимо 
комуникацията в това отношение да се подобри. С цел повишаване на доверието между 
заинтересованите страни е препоръчително кметовете да бъдат уведомявани и консултирани 
специално, когато е предвидена сеч във вододайна зона. Препоръчително е консултациите да се 
извършват в присъствието на местния ВиК специалист. Ако обстоятелствата позволяват, е 
препоръчително консултациите с кметовете и ВиК за предстоящи сечи във вододайни зони да се 
извършват още преди маркацията.  

2. ОПАЗВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ И БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ  
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 гъби и тревна растителност.  

- При маркиране на сечище в близост до вход на пещера, да се провежда консултация с експерт 
по пещерната фауна.  При извеждане на сечи да не се струпват клони и трупи пред входове на 
пещери.  

- 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.  
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- 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 на дивите животни.  

- 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 ново 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 и гъби. 
-  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 и като места за водопой на 
дивите животни.  

3. ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ОТ МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ  
Едно от основните притеснения на представителите на местната власт и местните жители е 

свързано с количеството дърва за огрев, които се отпускат за местното население. В зависимост от 
продължителността на зимата се оказва, че количеството  дърва за огрев, за които получава 
разрешително едно домакинство може да не са достатъчни (6-9 кубика се оказват недостатъчни, 
около 12 кубика са определени като добро количество).  За старите хора и хората с увреждания е 
много по-трудно да се снабдяват с дърва от далечни райони и се очаква по-добра комуникация по 
отношение определянето на местата за добива за хората със специални нужди. 

Изразено е желание от ръководството на местната хижа да получава разрешително за по-големи 
количества дърва за огрев, тъй като хижата разполага с техника и възможности да се снабдява с 
дърва от гората, но размерът на сградата е много по-голям отколкото жилището на едно обикновено 
домакинство. (Възможно е рапоредбите изобщо да не позволяват това. Хижарят има много 
добро мнение за работата на горското стопанство, но все пак беше поощрен от мен да си каже  
желанията и да сподели какви трудности среща).   

Като цяло количествата дърва за огрев, за които получават разрешително домакинствата, както и 
местата, от които хората могат да добиват дърва са сред най-често спряганите проблеми споделени 
от местните жители. Препоръчва се ДГС Триград да работи в посока тези проблеми да бъдат 
минимализирани, като разбира се е необходимо, предприетите мерки да не нарушават 
предвиденото в горскостопанския проект и законодателството.   

4. ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ПРОДУКТИ  
В района на Триград има два изкупвателни пунката за гъби, което стимулира местното 

население да практикува по-усилено добив на гъби и по-малко на билки. Според анкетираните, в 
„добри периоди” гъбарите могат да изкарват по 50-60 лв, на ден. Вероятно най-масово добиваната 
билка в района е т.нар. „котешка стъпка”( Clinopodium vulgare). В рамките на проучването не става 
ясно дали контролът върху добива на недървесни продукти е достатъчно ефективен. Не са изразени 
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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  
Необходимо е да се направи по-обстоен анализ за въздействието от дейностите, произхождащи 

от договорите за дългосрочно ползване на ловните участъци (Аджеларско и Шабаница). Във връзка с 
дългосрочното ползване на ловните участъци, съществува напрежение основно в две насоки – 
ползване на пасищата и ползване на дивеча. Препоръчва се да се направи по-подробен анализ в 
дългосрочен план за това дали са налични достатъчно пасища за местните фермери.  

По отношение на лова, е необходимо да се отбележи, че местните ловни дружинки се чувстват 
ощетени. Според представители на ловните дружинки се осъществява прекомерно подхранване 
(основно подхранване с царевица за дивите прасета) на територията на ловния участък Аджеларско. 
Това  подхранване задържа повечето животн на територията на участъка, което лишава местните 
ловни дружинки от възможност за лов.  

Изразени са опасения, че ако се отдаде ловният участък Шабаница на договор за дългосрочно 
ползване, това ще окаже негативно въздействие върху дивеча в района. Опасенията са, че това би 
могло да окаже твърде голям натиск и безпокойство върху животните, за които в момента точи район 
е зона на относително голямо спокойствие.  

Анкетираните са сериозно обезпокоени от забавянето на заповедтта за забрана на риболова в 
началото на всяка година, което позволява унищожаването на почти целия рибен запас в района 
само за няколко седмици. Анкетираните препоръчват още по-сериозен контрол по отношение на 
бракониерския риболов.  

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

ДГС ТРИГРАД 
По отношение на взаимодействието на ДГС Триград със заетите в туристическия бранш в района, 

оценката  е много добра. Препоръчва се по-стриктен и регулярен контрол на сечищата в районите на 
маршрутите за езда и пешеходните туристически маршрути, за да се гарантира, че няма засипани с 
клони и трупи пътеки. 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРВОДОБИВНИТЕ ФИРМИ  
Дърводобивните фирми, работещи в района на ДГС Триград оценяват положително работата на 

стопанството. Основните затруднения на фирмите произхождат от цените на добива, като 
собствениците на фирми считат, че те трябва да се актуализират. Собствениците на фирми биха 
срещали много по-малко затруднения ако цените на добива се обвържат с продажната цена на 
дървесината и с условията за добив. Някои терени са изключително тежки и представителите на този 
вид бизнес считат, че за да е действително рентабилна работата им, то цените трябва задължително 
да са съобразени с терените, както и с възрастовата структура на гората и качеството на дървесината 
в дадено сечище. Собствениците на фирми отбелязват, че в други близки стопанства на ДГС Триград 
цените на добива са малко по-добри, но дори малко подобрение е достатъчно, за да се гарантира 
устойчивост на бизнеса.  

Дърводобивните фирми считат, че няма сериозни конфликтни точки, свързани с ползването на 
гората в района на ДГС Триград. Те оценяват комуникацията с ръководството на стопанството като 
„добра“.   

Собствениците на фирми считат, че разрешителните за достъп до горски територии са само 
формалност, която създава условия да бъдат глобявани докато просто се опитват да си вършат 
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работата. Анкетираните считат, че конкретно в това отношение със служителите на ДГС Триград е 
възможно диалогът да бъде подобрен.  

 
Очаква се по-голяма толерантност и разбиране от юриста на ДГС Триград по отношение на 

документацията свързана с машините за добив и извоз. 
 

Фирмите в голяма степен са наясно с изискванията на националното законодателство по 
отношение на безопасността на труда и тенденцията и желанието им е да покрият необходимите 
изисквания. За съжаление, работниците, които бяха видени на терен на 29.04.2014 г. в един от 
отделите на ДГС Триград не притежаваха необходимото работно облекло и дори нямаха трудови или 
граждански договори с дърводобивната фирма, която е спечелила търга. Хората отбелязаха, че не 
биха могли сами да инвестират в работно облекло, защото нищо не им гарантира сигурност на 
дохода, а и плащанията, които получават обикновено са нередовни. В случая се оказва, че фирмата 
също не прилага механизъм, който да гарантира, че работниците ще останат дългосрочно на работа.  

По отношение на работата с дърводобивните фирми анализът показва, че е необходим по 
задълбочен диалог и по-строг контрол от страна на ДГС Триград, който да гарантира, че всички 
работници на терен са с необходимото облекло, че са инструктирани, че имат договори, и че 
фирмите имат валидни оценки на риска.  

8. ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА  
Основните притеснения на представителите на местната власт са свързани с разрушаването на 

общинските пътища от машините на дърводобивните фирми, с преминаването на твърде натоварени 
тежкотоварни автомобили през населените места и с опасността да възникнат пожари на места в 
гората, до които горските пътища не са добре поддържани. Препоръчва се ДГС Триград да съдейства 
като медиатор в договарянето на условията по преминаване на камионите на дърводобивните 
фирми по общински пътища, както и през населените места. Възможно е да се договорят минимални 
такси на кубик, които фирмите да плащат директно на кметовете на населените места, за да 
преминават през тяхна територия. Изключително важно е да се договори максималната допустима 
натовареност на камионите, които преминават през населените места, когато няма възможност да се 
ползва обходен път.  

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СОБСТВЕНИЦИ НА ЧАСТНИ ГОРИ  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.  

10. БОРБА И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПОЖАРИТЕ И РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА БРАКОНИЕРСТВО  
Няма забележки по отношение на контрола на бракониерството и дейностите в случай на пожар 

и превенция от пожари. С цел по-добра превенция от пожари, се препоръчва да се поддържат 
горските пътища към по-уязвимите и рискови райони в гората, макар да няма предвидени сечи в 
точно в тези отдели.  
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11.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. 

С цел подобряване и поддържане на комуникацията и повишаване на доверието между ДГС 
Триград и местната общност се препоръчва да се провеждат повече съвместни инициативи –
подкрепа за местни празници и обичаи, иноваторски инициативи за подобряване живота на хората и 
облика на района, инициативи, свързани с деца и младежи, инициативи за подобряване на 
възможностите за развитие на туризма и др.  

12.ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЯКА КОМУНИКАЦИЯ С МЕСТНОТО 

НАСЕЛЕНИЕ И ВЪВЛИЧАНЕ НА МЕСТНИТЕ ХОРА В ПРОЦЕСИТЕ ПО ПЛАНИРАНЕ НА 

ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ 
По отношение на работата с местната власт анализът показва, че необходимо е да се подобри 

комуникацията и нивото на информираност на представителите на местната власт по отношение на 
планираните сечи през годината. За целта се препоръчва ежегодна среща с кметовете на селата в 
обхвата на ДГС Триград и кмета на Община Девин, на които срещи да бъдат представени 
планираните горскостопански мероприятия по отдели, както и планирането на сечите във времето. 
Необходимо е на местните хора да се даде възможност да заявят своите притеснения и претенции, 
да се проведе диалог и да се стигне до консенсусни решения, преди извършването на сечите да 
стартира.  

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.  
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