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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ  

 

ВиК Водоснабдяване и канализация 

ГВКС Гори с висока консервационна стойност 

ГФ Горски фонд 

ДГС Държавно горско стопанство 

ДЛС Държавно ловно стопанство 

ЗБР Закон за биологичното разнообразие 

ЗГ Закон за горите 

ЗЗТ Закон за защитените територии 

ИАГ Изпълнителна агенция по горите 

ЛРД Ловнорибарско дружество 

МВР Министерство на вътрешните работи 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

НПО Неправителствена организация 

НСИ Национален статистически институт 

ОПР Общински план за развитие 

ОВ Оценка на въздействието от дейността на ДГС (социална оценка) 

РДГ Регионална дирекция по горите 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

ТП Териториално поделение 

ЮЦДП Южноцентрално държавно предприятие 

г. година 

кв. км. квадратни километра 

м метра 

м. месец 

м3 кубически метра 

н. в. надморска височина 

тел. телефон 

ха хектара 

FSC Forest Stewardship Council (Съвет за стопанисване на горите) 

WWF World Wildlife Fund (Световен фонд за дивата природа) 
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РЕЧНИК НА НЯКОИ ПОНЯТИЯ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ДОКЛАДА  

 

Заинтересована страна Всяко лице или група лица, които проявяват интерес, или 

за които се знае, че имат интерес от дейността на ТП ДГС 

„Ардино“ или към управляваната от него територия. 

Интересът им може да бъде повлиян положително или 

отрицателно. 

Засегната страна Всяко лице или група лица, които са повлияни или 

потенциално биха били повлияни от дейността на ТП 

ДГС „Ардино“ (напр. местни общности, работници, 

собственици на съседни имоти, местни предприемачи, 

организации оторизирани да представляват засегнатите 

страни и др.). 

Дълбочинно интервю Метод за събиране на информация, при който даден 

проблем се изследва обстойно, в дълбочина. Търсят се 

мнение, отношение, оценки. Провежда се с един човек, т. 

нар. респондент. 

Групова дискусия Метод за събиране на информация, при който се 

разговаря с няколко респондента едновременно. Търси се 

мнение, отношение, оценки. Дава повече информация от 

интервюто, тъй като могат да бъдат изразени различни 

гледни точки по даден проблем.  

Анализ на вторична 

информация 

Метод за събиране на информация, при който се прави 

преглед на вече налични източници. Такива могат да 

бъдат доклади, документи, анализи и др. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ  

1.1 НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОУЧВАНЕТО, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

През 2019 г. ТП Държавно горско стопанство (ТП ДГС) „Ардино” започна процес по привеждане 

на управлението на горската територия държавна собственост  в съответствие с международно 

признатите принципи и критерии на Съвета за стопанисване на горите (FSC) и Националният 

FSC стандарт на България. Цялостният процес по подготовка на ДГС за сертификация се 

подпомага от международната неправителствена организация WWF.     

Като част от процеса e необходимо изготвянето на настоящата Оценка на въздействието от 

горскостопанските дейности (ОВ), наричана още „социална оценка“,  както и проучване и 

Доклад за горите с висока консервационна стойност (ГВКС) на територията на стопанството. 

В управлението на ДГС Ардино е необходимо да се въведат и редица процедури и практики, 

допълващи изискванията на националното законодателство и подкрепящи стремежа на FSC за 

постигане на екологично уместно, социално полезно и икономически жизнеспособното 

управление на горите.   

В таблицата по-долу са 10-те принципа на FSC, с чиито изисквания стопанството трябва да 

хармонизира управлението си.  Подробният списък с индикаторите на FSC, адаптирани за 

местните условия, е публикуван в Националния FSC стандарт на България.  

10-те принципа за сертификация по системата на FSC: 

1. Прилагане на законодателството - спазва се националното законодателство, както 

и  международните договори, конвенции и споразумения, които страната е 

подписала. 

2. Права на работниците и условия на труд – поддържа се и/ или се подобрява 

социалното и икономическото благосъстояние на работниците. 

3. Права на коренното население (неприложим за България). 

4. Обществени отношения – осигурява се принос за поддържането и насърчаването 

на социалното и икономическо благополучие на местните общности. 

5. Ползи от гората – горскостопанските дейности осигуряват ефективното 

използване на целия спектър от продукти и услуги от горите, с което се поддържа и 
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подобрява дългосрочната икономическа стабилност и широк кръг от екологични и 

социални ползи. 

6. Екологични стойности и въздействия – осигурено е поддържане, опазване и/или 

възстановяване на екосистемните услуги и екологичните стойности и не се 

допускат отрицателни екологични въздействия. 

7. Управленско планиране – налице са и се прилагат планиращи документи, 

служещи за насочване работата на персонала, информиране на засегнатите и 

заинтересованите страни и обосноваване на  управленските решения. 

8. Мониторинг и оценка - извършва се мониторинг на напредъка за постигане на 

целите на управление, въздействията от горскостопанските дейности и състоянието 

на гората. 

9. Високи консервационни стойности – поддържат се и/или се подобряват високите 

консервационни стойности в горите. 

10. Осъществяване на горскостопанските дейности – дейностите в обхвата на 

сертификация, са планирани и изпълнени в съгласие с икономическите, 

екологичните и социални политики на сертифицираното стопанство и в 

съответствие с принципите и критериите на FSC. 

Съгласно изискванията на Принцип 4 (Индикатор 4.5.1), от Националния FSC стандарт на 

България, ДГС следва да прилага система за Оценка на въздействието, съответстваща на мащаба 

и интензивността на горскостопанските мероприятия, при която се:  

• идентифицират засегнатите групи;  

• провеждат консултации с представители на засегнатите групи по начин, съобразен с 

културните им особености; 

• идентифицират основните негативни социални, екологични и икономически въздействия 

от горскостопанските дейности върху тези групи.  

Наред с това, ДГС следва да разработи и приложи мерки за предотвратяване и намаляване на 

негативните въздействия от горскостопанските дейности, които мерки са разработени чрез 

ангажиране на местните общности.  

За да се отговори на тези изисквания, през лятото на 2019 г. бе инициирано разработването на 

настоящето проучване.  
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За постигне изискванията и на Индикатор 4.5.2 от Националния FSC стандарт, ДГС следва да 

обсъди резултатите и мерките в настоящото проучване със засегнатите и заинтересованите 

страни. Това би могло да се случи чрез подходяща кореспонденция, на първата годишна среща 

със засегнатите и заинтересованите страни (виж. Глава 2.9.1.2 от настоящия документ) или на 

друга специално организирана за целта среща.  

1.2. ИЗПОЛЗВАН ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ  

За изпълнение на така формулираните цели и задачи бяха използвани методология и подход, 

базирани на: 

 Преглед и анализ на налична информация и документи. 

 Контакти и консултативни срещи със служители на ДГС „Ардино“. 

 Посещение на място, дълбочинни интервюта и групови дискусии с представители на 

местните заинтересовани страни. 

Основните сфери на интерес на ОВ са дефинирани съгласно Принципи и критерии за управление 

на горите на FSC. Това наложи при провеждане на ОВ да се използват основно качествени 

методи за събиране на информация: 

 консултативни срещи; 

 дълбочинни интервюта (чрез срещи и по телефона); 

 групови дискусии; 

 наблюдение. 

Целевите групи са дефинирани съобразно целите и задачите на ОВ. Определянето им включва 

два етапа – а) предварителен етап на базата на експертна оценка и б) прецизиране на групите 

след проведените разговори с ръководството на ДГС. Като цяло са включени следните основни 

целеви групи: 

 ръководството и работещите в ДГС „Ардино“; 

 представители на държавни институции, имащи законови правомощия по 

осъществяването на контрол на ДГС и територията управлявана от ДГС; 

 кметове и представители на общинските администрации на общините, на чиято територия 

е разположено ДГС; 
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 представители на местното население и горовладелци; 

 представители на местния бизнес, свързан с използването на горските ресурси; 

 представители на местни организации и асоциации. 

Реализацията на ОВ се проведе в периода май – декември 2019 г. и включи: 

 Преглед и вторичен анализ на предоставената документация – направен бе преглед на 

действащия Горскостопански план на ДГС „Ардино“, части от Доклад „Гори с висока 

консервационна стойност на територията на ТП ДГС „Ардино“, Общинските планове за 

развитие (ОПР) на общините Кърджали и Черноочене за периода 2014-2020 г., 

Националния FSC стандарт на България, приложенията и процедурите към  стандарта и 

др. 

 Комуникация с ръководството на ДГС „Ардино“:  Контакт със стопанството бе 

осъществен по телефон и електронна поща с организационна цел и за получаване на 

допълнителна информация, необходима за ОВ. Бяха проведени и лични срещи със 

служители на ДГС.  

 Провеждане на срещи и интервюта със засегнати/ заинтересовани страни: Бяха проведени 

интервюта по телефон, индивидуални срещи и групови дискусии.  

 Изготвяне на доклад от ОВ -  Събраната информация бе обобщена и анализирана с оглед 

експертно установяване на всички дейности в техния пълен обем и интензивност и 

тяхното позитивно и/или негативно въздействие и направата на оценка до колко ДГС 

подпомага/ ограничава пряката комуникация с местното население и въвличане на 

местните хора в процесите по планиране на горскостопанските дейности. На тази основа 

са формулирани мерки за предотвратяване на негативните ефекти от дейността на ДГС и е 

предложен механизъм за редовен контакт със заинтересованите/ засегнатите групи. 
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2. ОЦЕНКА  

2.1 ОБЩА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕГИОНА  

ТП ДГС "Ардино" управлява държавните горски територии в едноименната община Ардино, 

която съгласно действащата национална класификация е община от обхвата и на планинските и 

на селските райони, и представлява необлагодетелстван район. В рамките на общината влизат 52 

населени места в т.ч.: гр. Ардино, с. Аврамово; с. Ахрянско; с. Башево; с. Бистроглед; с. Бял 

извор; с. Богатино; с. Голобрад; с. Горно Прахово; с. Гърбище; с. Главник; с. Дойранци; с .Долно 

Прахово; с. Дядовци; с. Дедино; с. Еньовче; с. Жълтуша; с. Искра; с. Китница; с. Кроячево; с. 

Латинка; с. Ленище; с. Любино; с. Левци; с. Мак; с. Теменуга; с. Млечино; с. Мусево; с. Рибарци; 

с. Падина; с. Паспал; с. Песнопой; с. Правдолюб; с. Родопско; с. Русалско; с. Светулка; с. 

Синчец; с. Сполука; с. Срънско; с. Стар читак; с. Стояново; с. Сухово; с. Седларци; с. 

Търносливка; с. Търна; с. Брезен; с. Хромица; с. Боровица; с. Чернигово; с. Чубрика; с. Червена 

скала; с. Ябълковец. По данни от НСИ, към 31.12.2018 г. населението на община е близо 12 792 

души, от които около 4000 души живеят в общинския център, а около 1500 души в най-голямото 

село – с. Бял извор. За разлика от други райони на страната, населението бележи ръст спрямо 

2013 г., когато то е наброявало 11286 души. Това обаче не може да компенсира намаляването на 

населението от предходни периоди (за сравнение, към 2000 г. населението на общината е било 

близо 18000 души). По показател средна продължителност на живота, общината е на едно от 

водещите места в България. 

Неблагоприятните демографски тенденции се затвърждават и от данните за структурата на 

населението по отношение на дяловете от него в трудоспособна възраст. В под трудоспособна 

възраст са 11%, а в над трудоспособна възраст - 29% от населението (при 19% през 1988 г.). С 

изчерпани възпроизводителни способности са немалко села, защото в тях няма нито един жител 

под 18 г. Предвид и на тенденциите в минали периоди, може да се направи изводът, че 

възрастовата структура на населението в общината е застаряваща. Това ще пречи на социално-

икономическото ѝ развитие в бъдеще, особено, като се има предвид, че по традиция в този край 

са застъпени икономически дейности, изискващи тежък физически труд (какъвто например е 

дърводобивът). За тези дейности и понастоящем има недостиг на работна ръка. 

През последните няколко години миграционната подвижност на населението в общината спада, 

което се дължи основно на изчерпаните ѝ демографски ресурси.  
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Няколко етнически групи живеят на територията на община Ардино в отлично разбирателство и 

формират единна местна общност. Динамиката в етническата структура между последните две 

преброявания е обусловена от големия брой емигрирали хора към Турция и Западна Европа. 

Обликът на населението се доминира от турската етническа група. По данни от последното 

преброяване, турската етническа група представлява почти 75 % от населението на общината, 

следвана от българската – 15 %. В останалите групи влизат малък процент ромско население и 

хора, които не са се самоопределили по отношение на етноса.  

По отношение на образователната структура на населението, през последните десетилетия се 

наблюдава известното ѝ подобрение. Понастоящем почти на 100% от децата са обхванати в 

училищната система. 

Коефициентът на икономическа активност е около 49 %, при 65 % за страната.  

Отчитайки факта, че по‐голямата част от територията на общината е с планински и 

полупланински терен, гъстотата на републиканската пътна мрежа е достатъчна и покрива по-

голямата част от населените места. На територията няма изградена железопътна инфраструктура. 

Изградената електропреносна мрежа е адекватна на потреблението, като има възможности за 

допълнително натоварване. Електрифицирани са всички населени места. Телекомуникациите са 

сравнително добре развити - покритие имат и трите мобилни оператора. На територията на 

община Ардино има изградени 5 водоснабдителни системи, които обслужват 12 селища, като 

има и села без ВиК мрежа. 

Според данните, изложени в Стратегията за водено от местните общности развитие (ВОМР), 

състоянието на местната икономика може да се определи като не добро, изхождайки от показател 

БВП на глава от населението, който традиционно е един от най-ниските за област Кърджали. 

Икономиката на община Ардино по тип предприятия е с преобладаващ дял на 

микропредприятията – над 90 % от общия брой регистрирани предприятия. Няма декларирани 

данни за малки и големи предприятия по смисъла на ЗМСП.  

Като отраслова структура на икономиката, основният сектор (по икономическа дейност) като 

брой предприятия е търговията и ремонтът на автомобили и мотоциклети (над 40% от 

предприятията). На второ и трето място са преработващата промишленост и хотелиерството и 

ресторантьорството. Традиционно сравнително висок дял има и строителството, макар 

официалната статистика да не отразява действително заетите в този сектор, поради спецификата 
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на отрасъла. Преработващата промишленост (основно лека/шивашки цехове) е водещ 

структуроопределящ сектор, които има най-голям дял в приходите на местната икономика. 

Текущото състояние на преработващата промишленост обаче се нуждае от редица инвестиции за 

пълноценно реабилитиране и функциониране. Отчита се сравнително висок дял на 

дървопреработвателната и дърводобивната промишленост. Преработката в по-голямата си част 

се състои в производство на трупи и дъски. 

Важен за района е и аграрният сектор. Характерни негови особености най-общо са: натурален 

характер на стопанството; монокултурно земеделие, доминирано от тютюнопроизводство; 

разпокъсаност на собствеността на земята, обусловена от специфичния пресечен терен на 

територията на общината; ниски изкупни цени на продукцията; ниски доходи; липса на 

сдружения и обединения за защита интересите на производителите.  

2.2 МЯСТО НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ  

Горските територии са основен компонент на околната среда на региона. Те заемат значителна 

част от територията на община Ардино (над 60% от общата площ). Основната част от тези 

територии се управляват от ДГС „Ардино“. Лесистостта е 82%.  Това обуславя голямото 

значение на горското стопанство за местното  развитие и екология.   

Територията на ТП ДГС „Ардино”  изцяло съвпада с територията на община Ардино. Площта на 

горите и земите на територията на ТП ДГС „Ардино” е 20378,5 ха.  

Площта на горите, разпределена по собственост е както следва: 

Държавни гори 18930,7 ха  (92,9%) 

Частни гори 486,9 ха (2,4%); 

Общински гори 46,3 ха (0,2%); 

Гори временно стопанисвани от общината – 913,7ха (4,5%); 

Гори на други юридически лица – 0,7 ха 

Гори на религиозни организации - 0,2 ха  

 

Общинският план за развитие на Община Ардино (2014-2020) сочи, че поради значителната им 

площ, горите в община Ардино са важен ресурс за нейното социално-икономическо развитие. 

Към датата на изготвяне на документа обаче, оценката е, че горите не допринасят в 
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необходимата степен за подобряване на стопанските резултати на общината.  Очакванията са те 

да носят повече приходи при задължително съобразяване с техния възпроизводствен потенциал. 

Според ОПР основните проблеми в развитието на горското стопанство в общината са: 

 Заболяване на отделни масиви от изкуствените горски насаждения; 

 Недостатъчно оползотворяване на горските ресурси; 

 Липса на интерес сред местното население за реализация в областта на дърводобива и 

дървопреработването; 

 Едностранното залесяване с иглолистни видове (бял и черен бор), нарушава естествения 

режим на овлажняването и води до съкращаване на пашата за селскостопанските животни. 

 Предвидените в лесоустройствения проект мероприятия не са изпълнени изцяло. 

 Незаконната сеч е ограничена, но не е напълно отстранена.  

В този смисъл, усилията трябва за бъдат насочени към: 

 опазване на горите от незаконни сечи и изграждане на допълнителни горски контролни 

пунктове; 

 увеличаване дела на широколистните видове, използвани за залесяване; 

 засилване на водоохранната функция на горите с цел опазване на водното богатство на 

общината; 

 подобряване на системата от лесотехнически мероприятия за борба с ерозията; 

 усвояване на значителния рекреационен потенциал на горските територии в общината; 

 опазване и увеличаване на дивечовото разнообразие в горите и рибните запаси в реките; 

 развитие на допълващи основния поминък дейности като събиране на билки, гъби и др. 

Като задачи от първостепенно значение за сектора в общината са посочени увеличаването на  

горските насаждения, увеличаването на горската пътна мрежа и опазването на горите  от 

нерегламентирана сеч и пожари.  

В ОПР е изтъкната и липсата на квалифицирани кадри за изпълнение на горскостопанските 

дейности. 

Наличието на голям горски фонд е посочено като една от силните страни за общината и в 

Стратегията за водено от местните общности развитие (ВОМР) на СНЦ „Местна инициативна 

група Ардино – Джебел“. В стратегията като Приоритет 2 е залегнало „Създаването на условия 

за устойчиво развитие на конкурентноспособен земеделски и горски сектор, както и повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика“, със специфична цел „Подобряване 

конкурентоспособността на фирмите, работещи в горите и преработвателите на горски 
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продукти“. Една от заложените мерки за постигане на тази цел е подпомагането за инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти. 

2.3 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДГС  И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 

ТП „ДГС Ардино” е разположено в най-източната част на Западните Родопи, изцяло във 

водосборния басейн на река Арда. Територията на стопанството има неправилна многоъгълна 

форма с най-голяма дължина север-юг - 26 км и най-голяма ширина изток-запад - 21 км. На север 

и изток стопанството граничи с ТП „ДЛС Женда”, на юг - с ТП „ДГС Момчилград” и ТП ДГС 

„Златоград”, на запад - с ТП ДГС „Славейно”. 

Територията на ТП „ДГС Ардино” има планински характер и теренът е пресечен, с дълбоко 

врязани реки и долове, между които се издигат заоблени, стръмни и дълги била с преобладаващи 

южни и северни изложения. Склоновете са предимно стръмни и много стръмни. Това прави 

терена труднопроходим, особено този, северно от река Арда, язовир Кърджали и Давидковска 

Малка Арда.  Най-високата точка в стопанството е вр. Ариагидикдорусу - 1301.5 м н.в. (отдели 

26, 27), а най-ниската - 322 м н.в. (подотдел 180 „4”) на бреговата ивица на язовир Кърджали, 

където е и границата на стопанството с ТП „ДЛС Женда”. 

В типологично отношение, основната част от територията на ТП „ДГС Ардино” попада в долния 

равнинно-хълмист и хълмисто предпланински пояс на дъбовите гори (0 - 800 м н.в) - 72,7% от 

дървопроизводителната площ. Останалата част попада в Средния планински пояс на горите от 

бук и иглолистни гори (800 - 2200 м н.в.) - 27,3% от дървопроизводителната площ. 

Поради големите разлики в надморските височини, разчленения и пресечен характер на релефа, 

наклоните на терена са разнообразни, но значително преобладават стръмните - 61,0% и много 

стръмните - 30,5% терени, а едва 0,4% са равни и полегати (0-100). Това значително затруднява 

използването на механизация при горскостопанските мероприятия и е предпоставка за ерозия на 

почвите. Големите наклони на терена затрудняват и разширението на горско-пътната мрежа, а от 

там и транспортно-технологичното усвояване на продукцията. 

Хидрографската мрежа в района е силно развита. Територията на ТП „ДГС Ардино” обхваща 

част от горното и средно течение от водосборния басейн на р. Арда, а в района на стопанството в 

р. Арда се вливат реките Боровица, Давидковска Малка Арда и Кьошдере. Наред с големите 

реки, районът е прорязан от много по-малки реки и долове, често с големи наклони на 

надлъжните профили, които подхранват горните течения и разширяват хидрографската мрежа. 
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По-големите долове, минаващи през стопанството, са: Рибни дол, Чай дере, Ада дере, Егридере 

(Ардинска река), Кара дере, Коджа дере, Машкулядере - граница с ТП "ДЛС Женда". 

По отношение на климатичните условия, районът на ТП „ДГС Ардино”, попада в 

Континентално-средиземноморската климатична област, Южнобългарската климатична 

подобласт и в следните райони: Климатичен район на Източнородопските речни долини (100-400 

м н.в.), Източнородопски нископланински климатичен район (400-1000 м н.в.) и Планински 

климатичен район - среднопланинска част (1000-2000 м н.в.).  

В района на стопанството са разпространени следните естествено растящи видове: бук, зимен 

дъб, благун, келяв габър, черен бор и други. От тези дървесни видове са сформирани както чисти 

букови, дъбови (зимен дъб, благун) и други насаждения, така и смесени широколистни и 

широколистно-иглолистни дървостои. В резултат на извършената възобновителна и 

лесокултурна дейност са създадени и се развиват успешно култури от бял и черен бор, смърч, 

зелена дуглазка, червен дъб и други. 

От управленска гледна точка, ДГС „Ардино“ е териториално поделение на Южноцентралното 

държавно предприятие, чието централно управление е ситуирано в гр. Смолян. Съгласно Закона 

за горите (ЗГ), основният предмет на дейност на ДГС включва: 

 изпълнение на горскостопанския план в т.ч. добив на дървесина, възпроизводство 

на горите и др.; 

 изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горските територии, 

предвидени в планове за управление на защитени територии;  

 организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии; 

 организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия; 

 поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното 

разнообразие в тях; 

 организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в 

горските територии;  

 създаване на нови гори върху земеделски територии; 

 опазване на горските територии; 

 превенция и мероприятия за защита на горските територии от пожари;  

 отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив и кастрене; 

 маркиране на насаждения и дървета за сеч; 

 добив на дървесина, повредена от абиотични и биотични фактори и въздействия 
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 предоставяне и извършване на обществени услуги. 

Макар и поделение на ЮЦДП, ДГС „Ардино“ може да сключва от свое име, за своя сметка и на 

своя отговорност търговски и други договори в рамките на предоставените им правомощия; води 

свое собствено счетоводство; разполага със свои банкови сметки и печат; води от свое име и за 

своя сметка съдебни и арбитражни дела; разчита се самостоятелно с общинските бюджети във 

връзка със заплащане на местни данъци и такси. ДГС е работодател по смисъла на Кодекса на 

труда. 

Приходите на ДЛС се формират основно от продажба на дървесина, такси за ползване на 

недървесни горски продукти, платената цена за извършване на паша в горските територии; 

предоставяне на услуги; продажба и отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи и 

др. 

2.4 СПИСЪК НА ЗАСЕГНАТИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

В таблицата по-долу са описани идентифицираните по време на проучването  засегнати и 

заинтересовани страни/ групи. Следва да се има предвид, че списъкът не е изчерпателен и се 

препоръчва текущото му актуализиране. 
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Заинтересов

ана група 

Представители Взаимовръзки на 

представителите на 

заинтересованата 

група с ДГС 

Степен на 

социално 

въздействие 

на дейностите 

на ДГС 

произтичащи 

от 

взаимовръзка

та със 

заинтересова

ната страна 

(високо-

средно-ниско) 

Сфери с най-

голямо социално 

въздействие от 

дейността на ДГС 

произтичащи от 

взаимовръзката 

със 

заинтересованата 

страна 

Държавни 

институции 

Изпълнителна 

агенция по 

горите  

Регионална 

дирекция по 

горите – 

Кърджали  

Законови правомощия 

по осъществяването на 

контрол върху ДГС и 

територията 

управлявана от ДГС 

ниско ИАГ чрез 

структурите ѝ 

определя 

държавната 

политика по 

управлението на 

горите в т.ч. 

социалната и 

ориентираност; 

контролира 

спазването на 

Закона за горите; 

контролира 

разработването и 

изпълнението на 

горскостопанските 

планове; 

осигуряване на 

охрана на горските 

територии. 

 Регионална 

инспекция по 

околната среда и 

водите – Смолян  

Законови правомощия 

по осъществяването на 

контрол върху ДГС и 

територията 

управлявана от ДГС 

във връзка с 

изпълнението на 

екологичното 

законодателство. 

средно опазване на 

биологичното 

разнообразие; 

опазване на водите; 

 Басейнова 

дирекция 

Управление на водите 

в Източнобеломорски 

ниско до 

средно 

контрол на 

състоянието и 
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„Източнобеломо

рски район“ 

район в т.ч. горската 

територия държавна 

собственост; 

изпълнение на 

разпоредбите на 

Закона за водите 

проводимостта на 

речните легла в т.ч. 

превенция от 

наводнения; 

контрол на 

количеството и 

качеството на 

водите; 

 Дирекция 

„Инспекция по 

труда“ - 

Кърджали 

Спазване на трудовото 

законодателство 

средно спазване на 

правилата за 

безопасност на 

труда на горските 

работници; 

спазване на 

изисквания на 

Кодекса на труда за 

горските 

работници; 

 Областна 

дирекция на 

МВР – 

Кърджали, 

Районно 

управление 

Ардино 

Извършване на 

оперативно-

издирвателна, 

охранителна, 

контролна дейност, 

дейност по разследване 

и 

административнонаказ

ателна дейност 

средно до 

високо 

контрол на 

незаконните 

дейности в горите и 

разследване на 

такива; 

обслужване на 

спешен тел. 112 в 

случай на 

инциденти в 

горските територии 

и незаконни 

дейности; 

 Районна служба 

"Пожарна 

безопасност и 

защита на 

населението– 

Ардино" 

 

Пожарна безопасност и 

защита на населението 

високо превенция и борба 

с горските пожари; 

Местно 

население 

Кмет на Община 

Ардино, 

общинска 

администрация, 

кметове и 

кметски 

наместници на 

Осигуряване на 

базисни нужди на 

местното население 

високо осигуряване на 

местното население 

с дърва за огрев; 

паша в горите; 

опазване на 

водоизточниците за 
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населените 

места в 

общината 

населените места; 

опазване на местата 

от значение за 

местните 

общности; 

опазване на 

местната 

инфраструктура; 

 Физически лица 

жители на 

населените 

места попадащи 

в обхвата на 

ДГС 

Осигуряване на горски 

ресурси за битови 

нужди 

високо осигуряване на 

дърва за огрев; 

паша; 

осигуряване на 

места за пчелини и 

опазване на 

пчелите 

защита на личната 

собственост; 

осигуряване на 

свободен достъп до 

горските територии 

за туризъм, 

рекреакция, 

събиране на 

недървесни горски 

продукти за лично 

ползване; 

възможности за 

заетост; 

Бизнес Фирми в 

сферата на 

горското 

стопанство 

 

 

 

 

 

 

 

Осъществяване на 

горскостопанските 

дейности на терен в 

т.ч. – дърводобив, 

залесяване, 

лесокултурни 

дейности, строителство 

и поддръжка на горски 

пътища; 

дървообработване 

високо осигуряване на 

равноправен достъп 

до дейности 

възлагани от ДГС и 

спазване на 

свободната 

конкуренция; 

осигуряване 

спазването на 

безопасността на 

труда; 

своевременно 

разплащане с 

подизпълнителите; 
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осигуряване на 

места за паша  

опазване на   

 

 Пчелари Ползване на горски 

фонд и съседни 

територии за развитие 

на пчеларство  

високо  осигуряване на 

места за пчелини и 

опазване на 

пчелите  

 Предприемачи в 

областта на 

туризма 

Ползване на част от 

горските територии за 

развитие на туризъм 

средно съобразяване на 

горскостопанските 

дейности с 

туристическите 

маршрути/ обекти; 

поддържане на 

туристическите 

маршрути в 

горските 

територии; 

осигуряване 

безопасността на 

туристите; 

 ВиК ЕООД – 

Кърджали, 

район Ардино 

Поддържане на 

водопреносната и 

водопроводната мрежа 

в т.ч. преминаващата 

през горските 

територии; управление 

на 

санитарноохранителни

те зони 

средно до 

високо 

съобразяване на 

горскостопанските 

дейности със 

санитарноохраните

лните зони и 

опазване на 

източниците на 

питейна вода; 

Недържавни 

собственици 

на гори 

Община Ардино Управление на съседни 

територии 

ниско зачитане на правата 

на собственост и 

ползване в т.ч. при 

ползване/ 

преминаване на 

гори стопанисвани 

от общината; 

 Частни 

горовладелци 

Управление на съседни 

територии 

ниско зачитане на правата 

на собственост и 

ползване в т.ч. при 

ползване/ 

преминаване на 

гори собственост на 
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частни лица; 

Неправителс

твен сектор 

Ловни дружинки 

и 

Ловнорибарски 

дружества 

 

Лов и опазване на 

дивеча на територията. 

Извършват таксация на 

дивеча. 

Пряко за 

заинтересовани от 

стопанисване на горите 

(прилагани лесовъдски 

системи и поддържане 

на подходяща 

структура на горите; 

поддържане на 

естествена хранителна 

база за дивеча; 

поддържане на зони за 

спокойствие на 

дивеча). 

средно до 

високо 

съобразяване на 

горскостопанските 

дейности по време, 

място и начин на 

провеждане с лова 

и опазването на 

дивеча; 

 Екологични 

неправителствен

и организации –  

WWF - България  

Българско 

дружество за 

защита на 

птиците 

Зелени Балкани 

Местни 

екологични 

сдружения  

  

Извършват граждански 

контрол по опазване на 

биоразнообразието на 

територията. 

Разполагат с 

информация за 

биоразнообразието на 

територията. 

Активни са в 

изпълнението на 

проекти свързани с 

опазване на 

биоразнообразието и 

са потенциален 

партньор в това 

отношение. 

средно опазване на 

биологичното 

разнообразие; 

партньорство при 

изпълнение на 

обществено 

значими проекти; 

 Туристически 

дружества 

Ползване на част от 

горските територии за 

развитие на туризъм 

средно съобразяване на 

горскостопанските 

дейности с 

туристическите 

маршрути/ обекти; 

поддържане на 

туристическите 

маршрути в 

горските 

територии; 
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 Пчеларски 

сдружения 

Ползване на горски 

фонд и съседни 

територии за развитие 

на пчеларство  

високо  осигуряване на 

места за пчелини и 

опазване на 

пчелите  

своевременно 

уведомяване на 

собствениците на 

пчелини преди 

лесозащитни 

мероприятия 

 

2.5  ПРАВА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ (ЗАКОНОВИ И ТРАДИЦИОННИ) И 

ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА ДГС   

Правата на местните общности в България са дефинирани и произтичат изцяло от българската 

Конституция и законодателство. Базовите услуги за местното население – достъп до образование, 

здравеопазване, социално подпомагане, комунални услуги и др., се осигуряват от общините.  

“Традиционните” права, извън регламентираните (напр. правото да бъдат организирани събори и 

ритуали на определени места в горския фонд, изграждане на чешми и др.) следва да бъдат 

отчитани и уважавани от ДГС и да се гарантира на местните общности възможността да 

практикуват своите традиции, доколкото не се нарушава законодателството.  

От (законовите) права на местното население, пряко отношение към дейността на ДГС имат 

следните: 

• зачитане на правата на собственост; 

• свободен достъп до горските територии (имайки предвид законовите ограничения описани 

в т. 2.7.1 по-долу) за туризъм и рекреация; 

• осигуряване на дърва за огрев и битови нужди (съгласно идентифицираните нужди от 

Общината, след заплащане на регламентираната такса и без това да компрометира състоянието 

на горските ресурси); 

• събиране на недървесни горски продукти (НДГП) – безплатно за лично ползване и след 

заплащане на такса за комерсиални цели (без да се нарушават приложимите законови 

ограничения напр. за събиране на редки и защитени растения); 
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• лов и риболов (при наличие на разрешително за това и при спазване на другите законови 

ограничения); 

• осигуряване на нематериални екосистемни услуги – опазване на водите, почвите и 

въздуха; 

• осигуряване на достъп до информация за горските ресурси и горскостопанското 

планиране (с изключение на конфиденциалната информация); 

• правото да бъда информирани за горскостопански дейности осъществявани от ДГС, които 

потенциално биха засегнали тяхната собственост и други права (напр. информация за 

предстоящо третиране на горските теритирии с пестициди).  

2.6 КУЛТУРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЗАСЕГНАТИТЕ/ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И 

ГРУПИ, КОИТО ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ТЯХ  

Анализът на статистическите данни (НСИ, 2011 г.) за демографската характеристика на 

населението на община Ардино основание за формулиране на следните особености, които са 

валидни по отношение на местните общности като цяло, потенциално засегнатите от дейността 

страни и отделни представители на различни граждански организации: 

Етнически особености 

Етническата структура на Община Ардино е характерна за общините от Област Кърджали. Най-

многобройно е населението от турската етническа група – около 75 % от населението на 

общината (които са посочили своята етническа принадлежност), а на второ се подрежда 

населението от българска етническа група с дял от около 15 %. Делът на ромското население е 

незначителен. Тази структура, има значение за процеса на възпроизводство на населението, 

външната миграция  на населението в общината, областта и в чужбина, както и неговата 

трудовата заетост, образование  и др. 

 

Демографски особености 

Както бе споменато по-горе, районът е с влошена демографска структура с тенденция на 

продължаващо застаряване на населението, като особено ясно това е изразено в малките 

населени места и махалите. Именно тези хора често се оказват най-силно зависими от 

предоставянето на продукти и услуги от горите, най-вече дърва за огрев. 
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Образователна структура 

Образователната структура на населението, макар и подобряваща се през последните години, е 

по-лоша спрямо средните стойности за страната. Това има важно значение за характеристика на 

човешките ресурси и тяхното участие в създаването на материални блага и духовни ценности. 

Особености по отношение на комуникацията  

Особеностите, с които ДГС трябва да се съобразява в комуникацията с местните общности, 

произтичат най-вече от наличието на отдалечени населени места със застаряващо население, 

както и от значителния брой хора с основно образование или без завършено образование. За тези 

групи хора трябва да се има предвид, че често използваните напоследък методи за комуникация – 

официална писмена кореспонденция, електронни средства и др. не винаги са ефективни. 

Методите за комуникация, вкл. думите и терминологията, които се използват, трябва да се 

адаптират спрямо особеностите на съответната засегната или заинтересована страна, така че да 

се гарантира, че е постигнато реално (а не само формално) информиране и разбиране. По-голямо 

внимание на тези въпроси ще бъде обърнато в главата „Комуникация и достъп до информация“.  

Като цяло за да се осигури, достатъчно ефективна комуникация с местната общност и 

администрация се, препоръчва ДГС да организира срещи и да поддържа добро ниво на устната 

комуникация наред с официалната писмена кореспонденция.  

Не са налице особености по отношение на групата “държавни институции” в ролята на засегнати/ 

заинтересовани страни, с които ДГС следва да адаптира своите методи на комуникация. 

Местни традиции и обичаи 

Във връзка с местните традиции, обичаи и вярвания следва да се отчете голямото значение за 

местните хора на определени обекти в горите. Такива обекти са изворите и чешмите, както и 

малки и по-големи места за отдих и извършване на ритуали (напр. пейки, беседки, конкретни 

дървета, скали, поляни и пр.). ДГС следва да отчита това при планирането и осъществяването на 

своите дейности, за да може тези важни за местните хора места (и достъпът до тях) да бъдат 

запазени.  

Традиционно голяма част от мъжете района практикуват лов, като се организират в ловни 

сдружения и дружинки. Това е особеност, която е валидна за почти всички райони в страната. 

Въпреки че в повечето случаи ловът не е водещ начин за осигуряване на поминък, съществува 

висока чувствителност на местните хора по отношение на възможността да ловуват.  
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Взаимодействието между ДГС и ловните сдружения е добре регламентирано. По-специално 

внимание на лова ще бъде обърнато в главата „Лов и опазване на дивеча“.  

Събирането на билки, гъби и горски плодове за лично ползване е традиция и може да бъде 

окачествено като културна особеност на почти всички хора в България. Все пак възможността да 

се събират недървесни продукти от горите е от особено голямо значение за хората от селските и 

планински райони, в това число хората от Община Ардино.  

Културна особеност на почти всички хора от планинските райони в България, вкл. в 

разглеждания район, е очакването им да могат сами да добиват своите дърва за огрев от гората. 

Тази възможност за хората принципно е регламентирана, като им се дава възможност да добият 

дървата си сами на по-ниска цена. От една страна тази практика противоречи на някои от 

изискванията на FSC стандарта, особено що се отнася до гарантирането на безопасни условия на 

труд (напр. изискванията секачите да имат лицензи, подходящо защитно облекло и пр.), но от 

друга е едно регламентирано изключение, което е възприето именно с цел да бъде отразена 

социалната и културната специфика в България. При все това, съвременната реалност прави 

осъществяването на тази традиция все по-трудно, а и самите хора все по-рядко имат желанието, 

уменията и възможностите да го правят. Във всички случаи, хората от планинските райони са 

особено чувствителни, но и много уязвими и зависими по отношение на дървата за огрев. Това е 

обусловено вкл. от факта, че хората в тези райони имат много малки доходи, а положението им е 

допълнително утежнено от отдалечеността на домовете им от големите и по-добре устроени 

социални и търговски центрове.  

Като цяло трябва да се отчете като особеност усещането за уязвимост и зависимост, което хората 

от планинските райони имат. Това усещане е исторически, географски и икономически 

обусловено. Най-силно това засяга жителите на селата, които са отдалечени, с малко на брой 

жители и все по-застаряващо население. Това създава реални предпоставки хората да се чувстват 

несигурни. Тяхното уязвимо положение би могло да се използва, за да бъдат манипулирани с 

различни цели, като се използва страхът им, че няма да бъдат задоволени базовите им нужди 

като сигурност и топлина през зимата. Необходимо е да се отбележи, че в Община Ардино не е  

отчетено напрежение в тази посока, което е изключително позитивен знак. При все това, тази 

особеност на хората от планинските райони следва винаги да се има предвид, както от 

ръководството на ДГС, така и от проверяващите органи, особено в светлината на изискванията на 

Принцип 1 (спазване на законодателството, в това число на Конституцията на Република 
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България) и Принцип 4 (принос за социалното и икономическо благополучие на местните 

общности) от FSC стандарта.  

Културна особеност на повечето хора в България, в това число и населението в проучвания район 

е чувствителността им по отношение целостта на гората. От особено значение за хората е 

естетическата функция на горските масиви. В допълнение, отношението на много от хората към 

гората е като към цялостен жив организъм или като към място с особено духовно значение. Ето 

защо, въпреки зависимостта на хората от дървата за огрев и осъзнаването, че е необходимо да се 

добива дървесина за много други цели, дърводобивът не винаги се разглежда като нещо 

положително. Тъй като най-видимата дейност на горските стопанства, особено през последните 

години, е именно дърводобивът, това обуславя в голяма степен и цялостното отношение на 

хората към горскостопанския сектор.  

2.7 ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ  И СФЕРИ НА СОЦИАЛНО  ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

2.7.1 ДОСТЪП ДО ГОРАТА 

Съгласно разпоредбите на Закона за горите, достъпът до горските територии е свободен, на 

собствен риск, при спазване указанията на горската администрация и собственика в случая ДГС 

„Ардино“. С разрешителен режим е достъпът във връзка с провеждането на горскостопнаски и 

ловностопански дейности, както и достъпът до горските разсадници. Със заповед на Директора 

на РДГ – Кърджали може временно (до три месеца) да се ограничи или да забрани достъпа до 

определена горска територия с цел опазването и защитата на горските територии и дивеча или в 

интерес на здравето и безопасността на гражданите. Опасност от подобни обстоятелства 

възникнаха през лятото на 2019 г. във връзка с разпространението на африканската чума по 

свинете. 

Произтичащи от законодателството са и ограниченията за движението на товарни превозни 

средства и пътни превозни средства с животинска тяга освен за изпълнението на 

горскостопански и ловностопански дейности. 

От проведените интервюта със заинтересованите страни в т.ч. общинските администрации и 

местните кметове, не бяха идентифицирани случаи на ограничаване на достъпа до гората извън 

предвидените по закон случаи. Местното население има гарантиран свободен достъп до гората 

във връзка със събирането на недървесни горски продукти (НДГП) за лично ползване, туризъм и 

рекреация. 
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Терминът „достъп“ се използва и в друг смисъл, когато се договаря работата на дърводобивните 

фирми. В тези случаи под „достъп“ се има предвид „достъпност“ на обектите, или осигуряване 

на подходяща инфраструктура, водеща до сечищата. Осигуряването на достъпност на обектите за 

дърводобив по-принцип е задължение на ДГС, освен ако не е указано друго в договорите с 

подизпълнителите. По време на проучването не са отчетени реални конфликти между ДГС и 

фирмите в това отношение. Все пак бе отчетено, че е необходимо да се инициира открит диалог 

между ДГС и фирмите по тази тема. Биха могли да се коментират евентуални случаи, в които 

фирмите имат непредвидени разходи, свързани с достъпността до сечищата, както и други 

въпроси, свързани с възможността ДГС и фирмите да се подкрепят и да си взаимодействат още 

по-ефективно в тази посока.  

2.7.2 СПОРОВЕ ЗА ТЕРИТОРИИ И ЗАЧИТАНЕ НА ДРУГИТЕ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ  

Спорове за територии и взаимодействие със собственици на недържавни гори 

Наред с държавните горски територии (19086,8 ха), в рамките на община Ардино са представени 

и други видове собственост на горски територии – общински са – 2365,8 ха; частна собственост 

на физически и юридически лица са – 619,6 ха. По данни на ДГС, към момента на изготвяне на 

социалната оценка няма установени текущи съдебни спорове свързани със собствеността.  

Според администрацията на Община Ардино в кадастралните карти все още не са отразени 

коректно имоти, които са общинска собственост, а не ГФ. Въпреки, че ДГС Ардино не носи 

пряка отговорност за неточностите в кадастъра, тази ситуация създава известно напрежение 

между стопанството и общината. Такива са случаите с няколко участъка от пътната мрежа. 

Препоръката е ДГС съвместно с Община Ардино да направят постъпки към Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър, за да се нанесат необходимите корекции.  

Към момента на изготвяне на оценката, Община Ардино е заявила желанието си да реализира 

проект за възстановяване на стара крепост („Късноантична и средновековна крепост“) в горски 

фонд в землището на село Дойранци. Територията е горски фонд частна държавна собственост, 

което възпрепятства реализирането на проекта. По казуса се води кореспонденция между ИАГ, 

ЮЦДП, Областната управа и Министерството на културата с цел да бъде е задействана 

процедура за обособяване на района на крепостта като отделен обект, който евентуално да бъде 

актуван като публична държавна собственост. В последствие за обектът е издадено решение на 

Министерски съвет. Решението дава право на Общината да ползва територията в срок от десет 

години за осъществяване на своя проект. В периода на извършване на настоящата оценка е 
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инициирана и осъществена среща между директора на стопанството и заместник кмета на 

общината. Срещата цели да се подобри комуникацията и да се обсъдят правомощията на ДГС в 

процедурата по отдаване на право на ползване на общината (и други подобни процедури), както 

и бъдещи възможности за взаимодействие и подкрепа между общината и ДГС.  Случаят може да 

бъде причислен към още три сфери на въздействие, изследвани в настоящата оценка, а именно 

„Комуникация и достъп до информация“, „Опазване на местата от значение за туризма и местата 

с културна и естетическа стойност за местната общност“ и „Принос за местното социално и 

икономическо развитие“. Ето защо ситуацията ще бъде засегната и в съответните глави по-долу, 

както и в разделите за препоръчителните мерки.   

Съществува казус, свързан със старите гробищни паркове на местните общности, които 

понастоящем попадат в територии държавен горски фонд. В миналото тези територии са 

използвани активно от общностите. Според Община Ардино, на карти на общината дори в 

момента тези територии са част от селищната структура. ДГС вече е предприело мерки да нанесе 

корекции на картите на стопанството по отношение някои от тези места. Все пак е необходимо да 

се инициира по-активна комуникация с Община Ардино и кметовете по места, за да се изяснят 

нуждите и претенциите на местните хора по отношение на старите гробища, както и да се събере 

информация за всички стари гробищни паркове в ГФ, към  които местната общност има интерес. 

Наложително е да се обсъди открито, вкл. ако е необходимо чрез юридическа подкрепа, кой е 

най-лесният начин да се реши въпросът с тези територии. Препоръчително е решението за тези 

територии (взето съвместно при комуникация с местната общност) да бъде отразено при 

следващото лесоустрояване на ДГС Ардино, вкл. на картите. Гробищните паркове са места от 

значение за местната култура и родовата памет. В същото време и тук въпросът би могъл да се  

реши окончателно чрез подобряване на комуникацията между ДГС и Община Ардино (и ако е 

необходимо чрез въвличане и на други институции). Ето защо,  казусът отново засяга още две 

сфери на въздействие и ще бъде споменат отново в главите: „Комуникация и достъп до 

информация“ и „Опазване на местата от значение за туризма и местата с културна и естетическа 

стойност за местната общност“.  

Интервюираните заинтересовани страни не посочиха сериозни проблеми, свързани със зачитане 

на другите форми на собственост, вкл. по отношение на частните гори.  

Трябва да се има предвид обаче, че при осъществяване горскостопанските дейности има случаи, 

в които се налага преминаване през частни имоти и/или разполагане на временни складове в тях. 

Това може да бъде източник на негативни социални въздействия от дейността в случай, че не 
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бъдат предприети превантивни мерки. Особено, критични в това отношение могат да бъдат 

граничните зони между ДГФ и земи от селскостопанския фонд и/или територии с друг вид 

собственост. В тези случаи е необходимо ДГС предварително да уведомява и да сключва 

споразумения със собствениците, ако се налага временно ползване или преминаване през техни 

имоти.  

 

Въздействие върху пътната инфраструктурата и имоти недържавна собственост  

По отношение на въздействието върху пътната инфраструктура, която не е собственост на ДГС, 

има известни проблеми, свързани с работата на дърводобивните фирми. Към момента на 

извършване на проучването тези проблеми не са твърде болезнени. Местната общност като цяло 

има разбиране за необходимостта и правото на тежкотоварна техника да се движи по общинската 

пътна мрежа.  

Все пак има случаи, в които при транспортирането на твърде тежки товари се нанасят щети. Като 

цяло щетите се отстраняват от фирмите, но не навсякъде. В тази връзка следва да се търсят общи 

решения с по-активната подкрепа и участие на ДГС, като възложител на дърводобива (в духа на 

изискванията на Критерий 4.6. и по-конкретно Индикатор 4.6.4 от националния FSC стандарт).  

Този проблем съществува в голяма част от стопанствата в страната, поради разбирането, че 

стопанствата по закон не носят отговорност за щети, които са нанесени от трети страни върху 

територии, които не са горски фонд. Това разбиране отчита в тесен смисъл законът в България, 

но не може да бъде приложимо в светлината на социалната отговорност, която поемат 

сертифицираните компании.    

Конкретната препоръката е ДГС да инициира задълбочен диалог съвместно със засегнатите 

страни (дърводобивните фирми и община Ардино), за да може да се изгради по-конкретен и 

универсален механизъм, който да е справедлив за всички (вкл. за фирмите) и да предоставя 

своевременно справедливо обезщетение в случаите, когато са нанесени сериозни щети.  

2.7.3. ДЪРВОДОБИВ. ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДЪРВОДОБИВ И ОТНОШЕНИЯ С 

ДЪРВОДОБИВНИТЕ ФИРМИ  

Добивът на дървесина е основна икономическа дейност за ДГС и основен източник на приходи.  

Възлагането на дейностите в горските територии в т.ч. дърводобива става по силата на специална 

наредба, която най-общо следва принципите на свободната конкуренция. Към 2019 г. на 
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територията на стопанството работят около 12 фирми, като всички са местни. Представителите 

на фирмите считат, че системата за продажба на дървесина чрез открити търгове е прозрачна 

като цяло. Взаимоотношенията и комуникацията с ДГС са добри, въпреки, че някои от 

предприемачите изказват безпокойството си, че системата за отдаване на дейностите в горите не 

дава гаранции на местните фирми. Взаимоотношенията между самите фирми също като цяло са 

коректни. 

Представителите на фирмите считат, че имат достатъчно капацитет, за да се справят с 

възлаганите от ДГС Ардино дейности по дърводобив и стопанството е наясно с това. 

Повечето фирми работят основно на територията на ДГС Ардино и са ангажирани и с 

дърводобив и с преработка.  Работниците са 99% местни и във всяка фирма има средно наети 

около 20-25 работника (като има и по-малки фирми), т.е. фирмите ангажирани в дърводобив и 

преработка осигуряват заетост за около 200 човека.    

Според интервюираните предприемачи, заплащането на горския труд е конкурентно спрямо 

другите сектори в т.ч. земеделието. Разценките за добива обаче са ниски и фирмите не могат да 

си позволят да плащат по-високи заплати.  

Проблемът с работната ръка е сериозен. Повечето от работниците са възрастни и изпитват 

затруднения да работят на осем часов работен ден. Ситуацията е допълнително усложнена от 

факта, че в много случаи достъпът до и от обектите отнема по два часа. Всички работници са 

наети на трудови договори. Проверки, че проверки от Инспекцията по труда се извършват често, 

използването на лични предпазни средства си остава един от съществените проблеми. Дори, 

когато предпазни средства са предоставени от работодателя, повечето от работниците не ги 

използват, защото считат, че са неудобни за работа. Тежки трудови злополуки не е имало през 

последните години.  

 

2.7.4. ДЪРВА ЗА ОГРЕВ. ОСИГУРЯВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ. 

По утвърден ГСП от 2014 г. годишното ползване на дърва за огрев общо е в размер на 15195 м3, а 

в достъпните басейни е в размер на 9738 м3. Ползването на дървесина за последните години е 

представено в Таблица 1. 

Таблица 1: Годишно ползване на дървесина на територията на ТП ДГС Ардино за 

последните 4 години 
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Година 

Добив и продажба  дърва за 

огрев промишлен, куб.м 

лежаща маса 

Продажба физически лица по 

тарифа на корен, куб.м лежаща 

маса 

2015 г. 3813 3174 

2016 г. 3936 3853 

2017 г. 5332 4734 

2018 г. 4682 3078 

 

Като цяло това е най-видимата и оценяваната част от дейността на ДГС „Ардино”, а поради 

високата степен на зависимост на местното население от дърва за огрев, тя и в бъдеще ще бъде 

ключова за определяне на отношението на местните хора, местните кметове и общинска 

администрация към ДГС. Към момента на извършване на оценката, местното население е 

осигурено с необходимите количества дърва за огрев и комуникацията между общността и ДГС е 

добра.  

Възможностите за осигуряването на дърва за местното население са две – закупуването им от 

временен склад или индивидуалното им добиване (по тарифна такса на корен), което значително 

намалява цената. Поради това, че голяма част от населението (особено по селата) е възрастно, 

продажбите от склад през последните години се увеличават. 

Като добра практика за стопанството може да бъде определено осигуряването на публичност 

(чрез интернет страницата на стопанството, както и на информационното табло) на 

информацията за количествата дърва за огрев, които ще бъдат предоставени на физически лица 

за лична употреба за всеки отоплителен сезон (напр. за отоплителен сезон 2019-2020 

информацията е публикувана на 2.09.2019 г., като са указани отредените количества за всяка 

община, както и местностите, от които могат да бъдат закупени дърва от временен склад).  

Задоволяването на местното население с дървесина и най-вече дърва за огрев, и в бъдеще ще 

остане сфера от дейността на ДГС с висока степен на социално въздействие, като двата основни 

фактора влияещи върху чувствителността на хората по проблема са количествата и цената. 

Изключително ниския дял на частните и най-вече общински гори, които не са в състояние да 

задоволят нуждите, поставят ДГС под допълнителен натиск и очакванията са да изпълнява преди 

всичко социална и по-малко икономическа функция. 
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2.7.5  ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ РЕСУРСИ 

 

2.7.5.1. ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛАРСТВО 

Горското стопанство е наясно с изискванията пчеларите да бъдат предварително информирани в 

случай, че се налага използването на химикали за борба с вредителите по горите.  Според 

интервюираните, до момента не е имало случаи на отравяне на пчели.  

Като добра практика от страна на ДГС Ардино трябва да се отбележи наличието на уебсайта на 

стопанството на списък с местата в ДГФ, подходящи за устройване на временни и постоянни 

пчелини.   

Обща препоръка за горските стопанства в района е, когато се извършва третиране на гората 

против вредители през лятото, то това да се случва привечер.  Така няма да се наложи затваряне 

на пчелните семейства в най-големите горещини, което е опасно.  Друга препоръка е по 

възможност ДГС да предвиди залесявания с медоносни видове.  

 

2.7.5.2. СЪБИРАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ 

При проведените интервюта не бяха констатирани проблеми с ограничаване на достъпа за 

събиране на недървесни горски продукти.  

Събирането на гъби и лечебни растения е разпространена дейност, тъй като районът е 

изключително богат в това отношение.  Местните хора събират недървесни горски продукти 

както за лично ползване, така и за търговски цели.  

Добив на билки и горски плодове 

Според ГСП в района на ТП „ДГС Ардино” могат да се добиват средногодишно по 5-6 тона 

билки, а също така и по 1-2 тона горски плодове (лешници, трънки, шипки и малини) и по 5 тона 

гъби. Тези количества имат характер на прогноза, тъй като добивът им зависи от плодоносенето, 

годишните промени в климатичните условия, особеностите на климатичната среда, 

антропогенните фактори и други. 

За последните три години в ТП „ДГС Ардино” се заплащат такси за събиране на гъби от две 

юридически лица по 300 лв., като в ДГС няма информация за регистрирани изкупвателни 

пунктове. 

Издадени разрешителни по години и заплатени такси за събиране на билки и други ползвания: 
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Година 
Сух брезов 

лист, кг 

Хвойна 

(плод), кг 

Бъз (цвят), 

кг 

Черница 

(лист), кг 

Малина 

(лист), кг 

2015 г. 8200 10500 500 500 2000 

2016 г. 2500 12000    

2017 г. 2200 23030    

2018 г. 1000 7000    

 

Добив на сено 

По ГСП в ТП „ДГС Ардино” е предвидено да се добива средногодишно по 50 тона сено от 

ливадите и поляните, които не попадат в пасищните комплекси. Към момента на извършване на 

оценката В ТП „ДГС Ардино” не се добива сено от държавни горски територии.  

  

2.7.5.3. ПАША  

По време на интервютата не бяха идентифицирани съществуващи или потенциални негативни 

социални въздействия в следствие дейността на ДГС Ардино по осигуряване на паша. 

В ТП „ДГС Ардино” се забранява паша върху обща площ от 7309.4 ха, в т.ч. в държавните горски 

територии върху площ от 6542.9 ха.  

Съгласно чл.124, т.1 до т.5 е забранена пашата в горските територии без пастир, в поройните и 

ерозирани горски територии, в дендрариумите, в одобрените и регистрираните източници за 

производство на горски репродуктивни материали и горските разсадници, в горските култури и 

младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат 

височина до 3 метра, в горските територии, в които е започнало или е възможно естественото им 

възобновяване, нощната паша. 

 

По счетоводна справка заплатени такси за паша на брой добитък за последните години е 

следният: 

 

Година 
Едър рогат 

добитък 
Коне/магарета овце кози 

2015 г. 1120 35 793 120 

2016 г. 885 20 721 100 

2017 г. 353 3 243 100 

Стопански Обща площ Забранени за % от 

общата Участък (ха) паша (ха) площ 

“Боровица” 11122.1 4933.2 44.4 

“Ардино” 10950.1 2376.2 21.7 

Всичко: 22072.2 7309.4 33.1 
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2018 г. 553 9 538 82 

 

  

 

2.7.5.4. ЛОВ И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА 

Границите на ловностопанските райони и района на дейност на  ТП „ДГС Ардино” са 

определени със заповеди № РД46 - 1192/26.06.2001 г. на МЗГ и № РД46 - 1365/16.07.2001г. на 

МЗГ.   

Основните видове дивеч, на които се ловува на теритарията на ТП „ДГС Ардино”  са: благороден 

елен, сърна, дива свиня, заек, вълк, лисица и други. 

Общата площ на горските територии и площите от земеделските територии ловоустроени на 

територията на ТП „ДГС Ардино” възлиза на 32 301,6 ха. Ловоустроената площ е разпределена, 

както следва:  

 

Вид територия Площ, ха 

Горски територии 22 072,2 

Земеделски територии 10 229,4 

Обща ловоустроена площ 32 301,6 

 

В ДГС Ардино има обособен Дивечовъден участък с обща площ 5124,2 ха, който е отдаден за 

ползване на юридическо лице през 2010 г. за срок от 15 години. 

На територията на стопанството са обособени и ловуват седем ловни дружини - „Ардино-1”, 

„Ардино-2”, „Бял извор”, „Русалско”, „Млечино” и „Ленище”, обединени в Ловно-рибарски съюз 

„Бели брези” гр. Ардино и ловна дружина „Боровица” от Ловно-рибарско дружество „Кърджали” 

гр. Кърджали. 

Около 400 ловци са членовете на Ловно-рибарско сдужение „Бели брези” - гр. Ардино.  Според 

представители на сдружението, комуникацията и взаимодействието с ДГС са добри.   

В района на стопанството почти няма бракониерство, освен в изолирани случаи. Контролът в 

това отношение е добър, като представителите на ловните сдружения признават приноса на ДГС 

в това отношение.  
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Според интервюираните, към момента на извършване на оценката съществува проблем с 

увеличаващата се популация на вълците в някои землища. За лов на вълк се издават 

индивидуални разрешителни, като за отстрелян вълк се плаща по 50 лв.  

Таксацията на дивеча се прави с участието на ДГС. Налице е увеличение на запасите на дивеча с 

изключение на тези на заека.  

Ловните дружини активно подхранват дивеча, като ДГС не подпомага тази дейност. Според 

интервюираните представители на ловните дружини не се използват химикали за поддържане на 

дивечовите ниви.  

Като цяло по време на извършване на оценката, от засегнатите и заинтересовани страни не са 

изразени мнения за негативни въздействия от дейността на ДГС по отношение на лова и 

опазването на дивеча.  

 

2.7.6. ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИТЕ 

За възпроизводство на горите на територията на ДГС „Ардино“ се разчита основно на 

естественото възобновяване, с което са съобразени и прилаганите лесовъдски системи. Предвид 

на ограничените площи за залесяване, ограничени са и свързаните лесокултурни дейности – 

попълване, отглеждане и др.  

На територията на стопанството функционира само един горски разсадник.  Горски разсадник – 

Ардино, гр. Ардино е разположен в отдел 143 „13”, при надморска височина 650 м., върху площ 

от 50 дка. Основното производство в разсадника е на иглолистни дървесни видове: бял и черен 

бор. От широколистните видове се произвеждат в фиданки от обикновен бук, зимен дъб, червен 

дъб, и бреза, която има естествен ареал на разпространение в района на стопанството. Отглеждат 

се и фиданки на горскоплодни – киселица, джанка, круша, дива череша. Произведеният 

посадъчен материал се използва както за собствени нужди на стопанството, така и за 

обезпечаване необходимостите на съседните стопанства. Малка част от произведеният посадъчен 

материал се закупува от частни физически и юридически лица. 

При анализа на тези сфера на дейност на ДГС не са констатирани негативни въздействия, но 

следва да се има предвид, че залесяването винаги е било приемано като благородна мисия от 

обществото и като основно задължение за всяко горско стопанство.  

В тази връзка, препоръката е ДГС да заеме е една по-активна позиция пред обществото от една 

страна давайки разяснения за ползите от естественото възобновяване, а от друга давайки 
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гласност на макар и ограничените залесителни кампании.  Би могло да се инициира диалог 

между ДГС и Община Ардино по отношение на местата, за които биха могли да се предвидят 

противоерозионни мерки.  

2.7.7 ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ 

2.7.7.1 ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ 

По силата на Закона за горите, опазването на горските територии от страна на ДГС се 

осъществява по 2 направления: предотвратяване и установяване на нарушения. Обект на тази 

дейност са опазването на териториите от незаконни ползвания и увреждания; спазването на 

правилата за сеч и другите ползвания от горите; следене за спазването на противопожарните 

правила и/или предприемане на действия за ограничаване и потушаване на разразили се пожари; 

следене за появата на болести, вредители и други повреди; опазване на защитените видове 

животни и растения и следене за спазването на режимите на защитените територии и защитените 

зони и др. Задължение на служителите на ДГС е при установяване на данни за извършване на 

престъпления, свързани с дейностите в горите незабавно да сигнализират органите на МВР и 

РДГ - Кърджали и да съдействат за тяхното разкриване. Освен от служители на стопанството, 

контролът се осъществява и от РДГ – Кърджали чрез мобилни инспектори. 

Според мнозинството от анкетираните по време на проучването, проблемът с незаконния 

дърводобив и бракониерството на дивеч на територията на стопанството не е сериозен. 

Анкетираните признават положителният принос на стопанството в това отношение.  

 

2.7.7.2 ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ 

Превенцията и борбата с горските пожари е една от социално значимите дейности на ДГС, тъй 

като при пожар за кратко време може да бъде унищожен значителен обществен ресурс, а в някои 

случаи да бъде засегната сигурността и имуществото на гражданите. Налице е План за опазване 

на горите от пожари съгласуван от специална комисия назначена от Областната служба Пожарна 

безопасност и защита на населението.  

Оценката на местното население за работата на ДГС по превенция и борба с пожарите е 

положителна.  

Като по-съществени проблеми могат да бъдат определени липсата на достатъчна и в добро 

състояние горско-пътна мрежа и липсата на адекватни технически средства за борба с пожарите 
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в силно пресечените горски терени, което може да затрудни борбата с пожарите и 

своевременното им локализиране. 

2.7.8 ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ 

Водоохранните функции на горите са добре известни сред обществото и ясно се осъзнава, че от 

адекватното управление/ ползване на горските територии в голяма степен зависи количеството и 

качеството, както на водите за битови нужди, така и на тези за напояване. ДГС има информация 

за ситуирането на санитароохранителните зони в ДГТ и режимите в тях и последните се спазват, 

макар и според РДГ-Кърджали не за всички зони да има Заповеди за установяването им. 

Местното население е особено чувствително по отношение на вододайните зони и извършването 

на горскостопански дейности в близост до водоизточници. Ето защо е препоръчително да се 

поддържа активна комуникация с местните кметове, когато се налага извършването на сечи във 

вододайни зони, в близост до каптажи и чешми.  

По време на изготвяне на оценката не бяха изтъкнати конкретни проблеми, свързани с опазване 

на водните ресурси, произтичащи от горскостопанската дейности. 

2.7.9. ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА И БИОРАЗНООБРАЗИЕТО 

ДГС си партнира добре с отговорните институции по опазване на околната среда и извършва 

съвместни проверки с тях, когато е необходимо. По отношение на въздействието от дейността на 

ДГС върху биоразнообразието и околната среда като цяло, няма сериозни  оплаквания от 

заинтересовани граждани и неправителствени организации.  

ДГС съгласува дейността си с в рамките на защитените територии и защитените зони на своя 

територия с РИОСВ Смолян. Сечите в горските местообитания от Натура 2000 се планират 

съгласно изискванията на Глава 4 от Наредба 8 за сечите в горите. При необходимост от промени 

в заложените дейностите за отдели и подотдели, които попадат в защитените зони от Натура 

2000, горскостопанските програми се съгласуват с РИОСВ.  

Няма конкретни забележки и оплаквания към стопанството по отношение на защитените 

територии и биоразнообразието. Все пак се открои препоръката, горите попадащи в защитените 

зони от Натура 2000 мрежата да се стопанисват с повишено внимание и приоритетна цел 

запазване и подобряване състоянието на съответните екосистеми. Въпреки, че ДГС спазва 

изискванията на Наредбата за сечите,  сред някои от заинтересованите страни съществуват 

опасения, че стопанството (както и останалите стопанства в страната) е затруднено да спазва 
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изискванията в наредбата в максимална степен, тъй като охраната на защитените територии и 

опазването на биологичното разнообразие не са сред основните приоритети на горските и ловни 

стопанства през последните години. Поради обвързаността на бюджета на стопанствата и 

заплащането на работещите в сектора с извършения дърводобив, тази дейност се е превърнала в 

основен приоритет, което в по-малка или по-голяма степен компрометира усилията на 

стопанствата в посока опазване на екосистемите и биоразнообразието в горите. Заинтересованите 

страни изразиха надежда, че сертификацията ще даде на възможност на стопанствата да 

пренаредят приоритетите си и да поставят опазването и подобряването на горските екосистеми 

отново сред своите водещи цели и дейности.  

Като част от изискванията за сертификация, ДГС следва да определи на територията си гори във 

фаза на старост, както и представителни образци от екосистеми съгласно Критерий 6.5. от 

Националния FSC стандарт на България. Тези територии е необходимо да се стопанисват с 

приоритетна цел опазване на съответните екосистеми и биоразнообразие. В допълнение, като 

част от изискванията на стандарта е и ДГС да създава условия за натрупване на определени 

количества мъртва дървесина в горите, да запазва биотопни дървета,  групи от стари дървета 

(т.нар. острови на старостта), дървета с гнезда и други важни за биоразнообразието елементи на 

цялата територия на стопанството. Тези и редица други изисквания, свързани с подобряване на 

екологичната отговорност на сертифицираните стопанства действително създават условия ДГС 

да подобри въздействието си в тази сфера. За да се подобри и разбирането от страна на 

заинтересованите страни, както и да се получи в по-голяма степен тяхната подкрепа, е 

необходимо ДГС да информира обществеността за по-големите отговорности, които е поело и 

прилага като стопанство в процес на сертификация, а евентуално и вече като сертифицирано 

стопанство. Задължителното информиране на засегнатите и заинтересовани страни относно 

Доклада за ГВКС, екосистемните услуги и резултатите от мониторнигите е минимум, който е 

препоръчително да се надскочи. 

2.7.10  ОПАЗВАНЕ НА МЕСТАТА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТУРИЗМА И МЕСТАТА С КУЛТУРНА 

И ЕСТЕТИЧЕСКА СТОЙНОСТ ЗА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ  

По отношение на тази сфера на въздействие на първо място трябва да се имат предвид 

културните особености и цялостната психологическата нагласа на българите към гората.  Като 

цяло хората в България са особено чувствителни по отношение на горските територии. В 

повечето случаи те възприемат функциите на гората цялостно, а не само като източник на 

дървесина, като една от най-важните функции на гората за повечето хора в България е 
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естетическата й функция. В допълнение, отношението на много от хората към гората е като към 

цялостен жив организъм или като към място с особено духовно значение. Ето защо, всяко 

сечище или временен извозен път, които неизбежно нарушават естествената естетиката, създават 

по-скоро негативни асоциации у хората, особено ако резултатите от дейностите са твърде видими 

и груби. От тук възниква необходимостта на първо място да се положат усилия да се покаже, че 

горските стопанства не се занимават само с дърводобив, а обръщат внимание, както на 

екологичните функции на  гората, така и на начина, по който гората изглежда (чисто естетически 

на място, както и на ландшафтно ниво) вкл. по време на добива и след добива.   

На територията на Община Ардино, туризмът е с увеличаваща се популярност, насочена най-

вече към защитените природни територии и културно-историческите забележителности. Ето 

защо, от голямо значение е ролята на ДГС за поддържане на пътеките към туристическите обекти 

в ГФ, както и на маркираните пешеходни туристически маршрути, преминаващи през 

стопанство. ДГС следва да вземе под внимание чувствителността на хората (и особено на 

туристите) по отношение на гората и нейната естетическа функция още при планирането и 

маркирането на сечите, особено когато става въпрос за отдели в близост до туристически 

маршрути, места за отдих, както и места от значение за местните традиции, обичаи и култура  

(напр. около чешми, беседки, единични или групи вековни дървета, поляни и скали, които се 

използват за ритуали, тържества и пр.). Изключително важно е ДГС да съобразява времето за 

извършване на горскостопанските дейности в районите, в които се извършват религиозни 

ритуали и традиционни събирания през годината.  

По време на проучването за тази сфера на въздействие се откроиха два казуса, които са 

разгледани по-рано и в главата „Спорове за територии и зачитане на другите форми на 

собственост“   

Първият казус е свързан със стари гробищни паркове на местните общности, които понастоящем 

попадат в територии държавен горски фонд. ДГС вече е предприело мерки да нанесе корекции на 

картите на стопанството по отношение някои от тези места. Все пак е необходимо да се 

инициира по-активна комуникация с Община Ардино и кметовете по места, за да се изяснят 

нуждите и претенциите на местните хора по отношение на всички стари гробища.  

Вторият казус е свързан с проект на Община Ардино за възстановяване и социализиране на 

„Късноантична и средновековна крепост“ при устието на р. Боровица (6.37 дка, землище на с. 

Дойранци). След дълга административна процедура за обектът е издадено решение на 

Министерски съвет. Решението дава право на Общината да ползва територията  в срок от десет 
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години за осъществяване на своя проект. По време на процедурата, въпреки водената формална 

кореспонденция между засегнатите институции (ДГС, РДГ, ЮЦДП, МЗХ. Министерство на 

културата и др.), местната общност остава с усещането, че не е получила достатъчна подкрепа от 

институциите и по-специално от горския сектор, за по-бързо разрешаване на казуса и 

осъществяване на този важен за местното социално и икономическо развитие проект. В резултат, 

в рамките на периода на извършване на оценката, е проведена среща между ДГС и Община 

Ардино, за да се уточнят правомощията на ДГС в подобни процедури, да се подобри 

комуникацията и да се обсъдят бъдещи възможности за подкрепа и съвместна работа.   

Община Ардино е сред общините в България, които могат в изключителна степен да развият 

потенциала си на основата на екологичния и културен туризъм. Идентифицираните към момента 

места в ДГФ от значение за местната култура и туризъм са описани в Доклада за горите с висока 

консервационна стойност (Доклад за ГВКС, раздел ВКС 6). В процеса на подготовка за 

сертификация, ДГС следва да информира местните общности за Доклада за ГВКС и 

възможността този доклад да бъде текущо актуализиран и допълван с тяхна подкрепа, вкл. по 

отношение на мерките за опазване на ВКС.  

Сред най-значимите природни и културно-исторически забележителности на територията на 

общините в обхвата на стопанството са следните:   

1.“Дяволският мост” на р.Арда. 

2. Природна забележителност “Хладилника”. 

3. Тракийско светилище “Орловите скали” и крепостта „Калето“ 

4. Крепостта край село Башево 

5. Крепостта при устието на р. Боровица (с. Дойранци) 

6. Туристически комплекс „Белите брези“  

7. Туристически маршрут с. Гърбище – връх Алада 

8. Туристически маршрут Махала Третак ( с. Горно Прахово) – с.Любино – с. Латинка – 

„Дяволският мост“ 

2.7.11 ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОМИНЪК  

Към 2019 г. ДГС “Ардино” осигурява директна заетост на 32 човека персонал (ръководни 

длъжности, лесничеи, горски надзиратели, помощен персонал и др.), от които 7 са жени. 
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Назначени са 5 сезонни работника, от които 1 жена и 4 работника по програма на Бюрото по 

труда. в т.ч. на ръководни длъжности, лесничеи, горски надзиратели, помощен персонал и др. 

Имиджът на стопанството като работодател е позитивен обусловено до голяма степен от 

осигуряването на заплати над средните за района, редовното заплащане, изплащането на 

социални и здравни осигуровки при това върху цялата заплата, осигуряването на работно 

облекло, дърва за горене и дървен материал на преференциални цени и др. Служителите на 

стопанството до голяма степен се чувстват “защитени“ от държавата. Част от тях са членове на 

синдикални организации, като членството е въпрос на личен избор и не се ограничава от 

ръководството.  

Задълженията и отговорностите на служителите са регламентирани в подробно разписани 

Длъжностни характеристики, осигурени са начални и допълнителни обучения по отношение 

изпълнението на конкретните им задължения свързани с правилно провеждане на дейностите, 

съгласно ЗГ и Горскостопанския план. Освен началния, се извършва и периодичен инструктаж по 

безопасност на труда.  

Води се отчетна документация за всички случаи на трудови злополуки и смърт, с 

регламентирани компенсации за всеки от тях. През последните години в ДГС “Ардино” няма 

случаи на сериозни трудови злополуки. Има сключен договор със служба по трудова медицина с 

оглед осигуряване на необходимите условия за здраве и безопасност на труд и е налице 

изготвена Оценка на риска за различните позиции. 

При проведените интервюта не бе докладвано за случаи на дискриминация (полова, религиозна) 

и сексуален тормоз. 

2.7.12. КОМУНИКАЦИЯ И ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 

Като цяло комуникацията между ДГС Ардино и засегнатите и заинтересованите страни е добра. 

С оглед обаче на допълнителните изисквания на FSC в настоящата глава са дадени разяснения, 

които следва да се имат предвид при бъдещата работа на стопанството.  

Добрата комуникация със засегнатите и заинтересовани страни гарантира положителната оценка 

на дейностите на горските и ловни стопанства в много от сферите на въздействие. В същото 

време, неефективната и неподходяща комуникация лежи в основата на повечето от негативните 

въздействия и съответно негативни оценки за дейността на горските и ловни стопанства.  В този 

смисъл настоящият раздел от проучването ще повтори много от казаното до момента и ще 

залегне в основата на необходимите мерки и препоръки. 
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До момента ДГС (както и повечето несертифицирани стопанства в страната) е ръководило 

дейността си основно спрямо разпоредбите на Закона за горите, който не изисква проактивност в 

комуникацията със засегнатите и заинтересованите страни по отношение на горскостопанските  

дейности. Осигуряването на достъп до информация относно планиращите документи, функциите 

и работата на стопанствата в горския сектор не е било приоритет. Това е създало известна доза 

неразбиране и недоверие от страна на засегнатите и заинтересованите страни по отношение 

дейността на стопанствата, в т.ч. ДГС Ардино, както и по отношение на горския сектор като 

цяло. В същото време хората заети в горския сектор чувстват, че тяхната работа не се оценява 

достойно и няма разбиране от страна на общността относно голямото значение и многобройните 

функции и задължения, които те имат и ежедневно изпълняват. В този смисъл основната 

препоръка в социалната оценка е да се подобри комуникацията между ДГС и засегнатите и 

заинтересованите страни, като инициативата и усилията трябва да стартират от ДГС в светлината 

на изискванията на FSC стандарта за отговорно управление на горите.  

За да се гарантира реална комуникация при взаимодействието със засегнатите и 

заинтересованите страни, освен формалния етикет, трябва да се отчитат културните особености 

на хората, нивото на образованост, възрастта, възможностите за достъп и работа с модерни 

технологии, както и способността им да разбират специфичната горска и административна 

терминология.  

За много от хората е изключително тежко да боравят с формалният език и терминология в 

официалната документация и кореспонденция, която горските стопанства (а и държавната 

администрация като цяло) използват. В допълнение, винаги трябва да се отчита и 

изключителната специфика на горската терминология, която е неразбираема за по-голямата част 

от хората, вкл. хората с висока степен на образованост, но които нямат лесовъдско образование 

или опит в горския сектор.  

Всичко това трябва да се има предвид в случаите, когато местното население и заинтересованите 

страни трябва да бъдат информирани за важни въпроси, свързани с гората, горските ресурси и 

сертификацията. Информацията трябва да бъде отнесена към хората по начин, който е 

действително разбираем за тях.  Например, при информиране на местните кметове за предстоящи 

горскостопански дейности е препоръчително да се използва освен номерацията на отделите и 

подотделите, които ще бъдат ползвани, то и имената на съответните местности.  Всичко казано 

до тук е особено значение в случаите, когато е необходимо да се работи съвместно със 

засегнатите и заинтересованите страни, за да се постигне съответствие с някои от критериите и 
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индикаторите на Националния FSC стандарт на България (например за постигане на 

изискванията на Критерии 4.6. и 7.6.).  

При всички случаи е необходима по-голяма доза проактивност от страна на ДГС, за да може 

местното население действително да се почувства достатъчно информирано и въвлечено, и 

изискванията на FSC стандарта да се покрият реално, а не само формално.  

Като добра практика от страна на ДГС Ардино в тази посока може да се подчертае осигуряването 

на публичност (чрез интернет страницата на стопанството, както и на информационното табло) 

на информацията за количествата дърва за огрев, които могат бъдат предоставени на физически 

лица за лична употреба за всеки отоплителен сезон (напр. за отоплителен сезон 2019-2020 

информацията е публикувана на 2.09.2019 г., като са указани отредените количества за всяка 

община, както и местностите, от които могат да бъдат закупени дърва от временен склад). Като 

друга добра практика от страна на ДГС Ардино в тази посока може да се отбележи наличието на 

уебсайта на стопанството на списък с местата в ДГФ, подходящи за устройване на временни и 

постоянни пчелини.   

Като цяло е необходимо работата на стопанствата (в т.ч. на ДГС Ардино) да се подобри в две 

посоки по отношение на комуникацията: 

1. Да се подобри взаимодействието с общинските администрации и кметовете на населените 

места (за подробни препоръки виж Глава 2.8, раздел: Комуникация и достъп до 

информация, както и  заложените мерки в Глави 2.9.1.1 до 2.9.1.4 от настоящата оценка).  

2. Да се подобри публичността и достъпа до информация за дейността на ДГС, като се качи 

ключова информация на уебсайта на стопанството (за детайли виж Глава 2.9.1.5).    

2.7.13 ПРИНОС ЗА МЕСТНОТО СОЦИАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Участието в местни инициативи и осигуряването на подкрепа за местната общност под различни 

форми е важен инструмент за поддържане на комуникацията и повишаване на доверието между 

ДГС и местната общност. В миналото като част от корпоративната си социална отговорност,  

стопанството е подпомагало местните общности в различни направления. Макар и с годините 

активността на ДГС в тази насока да намалява, все още са налице редица позитивни примери в 

т.ч. даряване на елхи за Коледа, даряване на фиданки, подкрепа за тържества, турнири и други 

събития на местната общност, публични инициативи по отбелязване Седмицата на гората, 

осигуряване на достъп и достъпност до важни туристически обекти в горски територии и др.  
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Съществен проблем за дейността на ДГС в тази сфера произтича от изискването на 

законодателството изразходването на средства от страна на стопанството, да става чрез открити 

процедури. Така, дори да има желание у ръководството, възможността за финансиране на 

подобни инициативи е лимитирана.  

В бъдеще основният принос на ДГС към местното развитие се очаква да бъде най-вече по 

отношение на осигуряването на заетост, предоставянето на дърва за битови нужди (за закупуване 

по ценоразпис), информиране на обществеността за извършваните дейности, предоставяне на 

консултации на граждани и други държавни институции по лесовъдски въпроси, продължаване 

на добрите практики по подпомагане на местни инициативи. 

Препоръчва се възможностите за принос на ДГС към местното социално и икономическо 

развитие се дискутират като част от дневния ред на годишната среща със засегнатите и 

заинтересовани страни. (виж Глава 2.9.1.2). 

На ниво ЮЦДП възможностите за ежегоден принос на предприятието (напр. отделянето на 

специално перо от бюджета, предназначено за дарения всяка година) към местното социално и 

икономическо развитие следва да се дискутират като изискване на сертификацията, но и като 

начин за демонстриране на добри практики. Регулярна безрезервна подкрепа от страна на ЮЦДП 

(директно или чрез ДГС и ДГС) за местните общности би могла да подобри имиджа на горския 

сектор и като цяло да повиши нивото на комуникация и взаимодействието с местните общности 

в положителна посока.  

Отчитайки изискванията на FSC, ЮЦДП следва да поощрява стопанствата да осигуряват повече 

безрезервна подкрепа за местните общности и да улесни процедурите за тази цел.  

Важна препоръка за тази сфера на дейност е да се дава повече публичност на подкрепата и 

добрите практики, които стопанствата и ЮЦДП вече реализират.  

 

2.8. ИЗВОДИ ОТ ОЦЕНКАТА И  СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ  

 

Настоящата глава представя в резюме основните изводи и специфични препоръки от оценката.  

Изводите са представени по отделно за всяка от сферите на въздействие. Където е необходимо са 

изготвени препоръки, както за сферите в които са установени негативни въздействия, така и за 
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сферите, в които обезпокоителните въздействия са малки или няма такива, но е необходима 

превенция и подобрения, за да се посрещнат изискванията на FSC стандарта.  

Общите мерки, които е необходимо да бъдат предприети в допълнение, за да се съгласува 

дейността на стопанството с критериите и индикаторите на Националния FSC стандарт, са 

представени в следващата Глава 2.9  

 

Изводи и специфични препоръки по сфери на въздействие: 

Сфера на въздействие: Достъп до гората  

Не са установени сериозни негативни въздействия.  

 

Сфера на въздействие: Спорове за територии и зачитане на другите форми на собственост  

Не са  установени текущи съдебни спорове и във връзка със собствеността на гори и земи горски 

фонд. Следва да се има предвид, че при възникване на сериозни конфликти, спорните територии 

следва да се изключат от обхвата на сертификацията. 

Установени са четири казуса, свързани с настоящата сфера на въздействие, за които ДГС трябва 

преди всичко да подобри комуникацията със засегнатите страни (Община Ардино и 

дърводобивните фирми). В светлината на изискванията на FSC, е необходимо чрез открит диалог 

да се намерят общи решения, удовлетворяват всички засегнати страни. Ето защо препоръките от 

този раздел ще бъдат повторени и по-долу в раздела „Комуникация и достъп до информация“.   

1. Необходимо е да се изяснят нуждите и претенциите на местните хора по отношение на 

старите гробища, както и да се събере информация за всички стари гробищни паркове в 

ГФ, към  които местната общност има интерес. Наложително е да се обсъди открито, вкл. 

ако е необходимо чрез юридическа подкрепа, кой е най-лесният начин да се реши 

въпросът с тези територии. Решението за тези територии следва да бъде отразено при 

новото лесоустрояване на ДГС Ардино, вкл. на картите.  

2. Според администрацията на Община Ардино в кадастралните карти все още не са 

отразени коректно имоти, които са общинска собственост, а не ГФ. Тези неточности 

периодично създават напрежение. Такива са случаите с няколко участъка от пътната 

мрежа. Препоръката е ДГС да обсъди това с Община Ардино и при постигнато 
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единодушие съвместно да се направят постъпки към Агенцията по геодезия, картография 

и кадастър, за да се нанесат необходимите корекции.  

3. Казусът по осигуряване на Община Ардино на възможност да възстанови „Късноантична 

и средновековна крепост“ при устието на река Боровица е разрешен с решение на МС  и в 

допълнение е проведена и среща между директора на ДГС Ардино и Община Ардино, 

като на срещата са обсъдени и варианти за прокарване на път до обекта. Поради 

важността на този и подобни проекти за местното социално и икономическо развитие се 

препоръчва да се поддържа откритият и навременен диалог и своевременно да се 

обсъждат варианти за подкрепа и ефективно взаимодействие.  

4. По отношение на по-сериозните щети, нанасяни от дърводобивните фирми върху 

общинската пътна мрежа и други имоти, се препоръчва ДГС да инициира задълбочен 

диалог съвместно със засегнатите страни (дърводобивните фирми и Община Ардино). 

Целта на диалога следва бъде изграждането на по-конкретен и универсален механизъм, 

който да е справедлив за всички (вкл. за фирмите) и да предоставя своевременно 

обезщетение, винаги когато е необходимо.   

Въпреки че няма установени негативни въздействия/оплаквания в това отношение, като 

превантивна мярка се препоръчва в случаите, когато се налага преминаване през или 

временно ползване на частни имоти, да се уведомяват собствениците и при необходимост 

да се сключват споразумения.  

 

Сфера на въздействие: Дърводобив . Възлагане на дейностите по дърводобив и 

взаимоотношения с дърводобивните фирми 

Не са установени сериозни негативни въздействия.  

 

Сфера на въздействие: Дърва за огрев. Осигуряване на нуждите на местното население.  

Не са установени негативни въздействия. Като добра практика от страна на ДГС Ардино може да 

се изтъкне своевременното информиране на местните общности относно наличностите на дърва 

за огрев за всяка година чрез публикуване на информация на уебсайта на стопанството. 
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Сфера на въздействие: Достъп и ползване на недървесни горски ресурси. Пчеларство, 

събиране на недървесни горски продукти, паша.  

Не са установени негативи въздействия по отношение на пчеларството, пашата, както и 

събирането на сено, листников фураж, билки, гъби и горски плодове.   

Горското стопанство е наясно с изискванията пчеларите да бъдат предварително информирани в 

случай, че се налага използването на химикали за борба с вредители по горите. Препоръчително  

е, когато се налага третиране с химикали през летните дни, то това да се случва привечер, за да 

не се налага затваряне на пчелните семейства в най-големите горещини.  Друга препоръка е по 

възможност ДГС да предвиди залесявания с медоносни видове.  

 

Сфера на въздействие:  Достъп и ползване на недървесни горски ресурси. Лов и опазване на 

дивеча 

Не са установени негативни въздействия и по отношение на лова и опазването на дивеча.  

 

Сфера на въздействие: Възпроизводство на горите  

Не са установени негативни въздействия. Препоръката е ДГС да заеме проактивна позиция пред 

обществото, давайки разяснения за ползите от естественото възобновяване. Необходимо е да се 

дава повече гласност на макар и ограничените залесителни кампании.  

 

Сфера на въздействие: Опазване на горите (предотвратяване и установяване на нарушения;  

превенция и борба с пожарите) 

Не са установени негативни въздействия.  

 

Сфера на въздействие: Опазване на водите 

Не са установени негативни въздействия.  Препоръката е да се поддържа комуникация с 

местните кметове, когато се налага извършването на сечи във вододайни зони, в близост до 

каптажи и чешми. Кметовете на населените места са особено чувствителни в това отношение, 

което налага чрез подходяща комуникация ДГС да  поддържа високо ниво на доверие. 
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Сфера на въздействие: Опазване на природната среда и биоразнообразието 

Не са установени сериозни негативни въздействия. Необходимо е да се повиши вниманието и 

ангажираността на ДГС в тази сфера.  

Като особено важна в тази сфера на въздействие се открои  препоръката ДГС да стопанисва 

горите в рамките на мрежата Натура 2000 с приоритетна цел запазване и подобряване 

състоянието на съответните екосистеми. Формално, изискванията в наредбата за сечите би 

следвало да осигурява това. На практика обаче стопанствата в цялата страна срещат 

предизвикателства при опазването на екосистемите, както поради заложените количества за 

добив в ГСП, така и поради обвързаността на бюджетите на стопанствата (а и на заплащането на 

работещите в сектора) с количествата добита дървесина съгласно ГСП. Ето защо е  необходима 

много по-голяма прецизност при залагането на количествата за добив в зоните от натура 2000 

мрежата, когато се изготвя ГСП и при планирането на сечите.  

 

Сфера на въздействие: Опазване на местата от значение за туризма и местата с културна 

и естетическа стойност за местната общност  

Необходимо е ДГС да повиши вниманието и ангажираността си в тази сфера на въздействие. 

Основите препоръки са:  

- да се съдейства на местната общност да развива екологичен и културно-исторически туризъм в 

териториите горски фонд (напр. възстановяване на археологически обекти, изграждане на 

екопътеки и други проекти, които общността сама е инициирала). Това включва много активна и 

открита комуникация, поемане на отговорност и реални ангажименти от страна на ДГС, когато е 

възможно. Социалната отговорност на горския сектор, която FSC сертификацията изисква, 

включва много по-високо от досегашното ниво на комуникативност, заинтересованост и 

ангажираност на сертифицираните стопанства.  

-  да не се маркират за сеч дървета с туристическа маркировка  

- да се почистват маркираните пътеки и важните пътеки към туристически обекти от опасни и 

паднали дървета;  

- да се поддържа маркировката на защитените територии по ЗЗТ, които се стопанисват от ДГС 

(ако има такива) 



ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДГС „АРДИНО“  

09.2019 г.. 

 

48 

 

- да се съобразява времето за извършване на горскостопанските дейности в районите, в които се 

извършват религиозни ритуали и традиционни събирания през годината;  

- да не се извършват горскостопански дейности (най-вече сечи, но и други дейности, които биха 

предизвикали негативно въздействие и съответната реакция от хората) в близост до места за 

отдих и рекреация, места с културна и естетическа стойност за местните хора, религиозни обекти 

и места от значение за туризма. Ако все пак това се налага, извършването на горскостопанските 

дейности да се съгласува с местната общност, заинтересованите и засегнатите лица от 

туристическия сектор.  

- активните и приключените сечища да се поддържат чисти от битови отпадъци и опасни/висящи 

в резултат от сечта дървета.  

 

Сфера на въздействие: Осигуряване на поминък. ДГС Ардино като работодател.  

Не са установени негативни въздействия в тази сфера.  

 

Сфера на въздействие: Комуникация и достъп до информация  

Необходимо е да се повиши вниманието и ефективността на стопанството в тази сфера, въпреки, 

че ДГС Ардино е демонстрирало и добри практики, които все още са рядкост в други стопанства.  

Основните препоръки по отношение на комуникацията са следните: 

- Да се правят регулярни срещи с общинските администрации и кметовете на населени места, за 

да се обсъждат текущи въпроси (като минимум виж глава 2.9.1.2. от настоящия документ) 

- Да се инициира диалог с Община Ардино по отношение на: старите гробищни паркове в горски 

фонд и неточностите в кадастралните карти по отношение на имоти, които вече са общинска 

собственост 

- Да се инициира съвместен диалог между ДГС, дърводобивните фирми, общината и местните 

кметове относно разрушаването на общинската пътна мрежа при извоза на дървесина. Да се 

създаде универсален механизъм за своевременно осигуряване на компенсации при нанесени 

щети, който не ощетява никоя от засегнатите страни.  

- Да се обсъди открито между ДГС и фирмите въпросът с осигуряване на достъпност до 

сечищата. Не са установени сериозни недоразумения или конфликти в това отношение. Все пак 
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би могло да се инициира диалог между ДГС и фирмите по тази тема. Биха могли да се 

коментират евентуални случаи, в които фирмите имат непредвидени разходи, свързани с 

достъпността до сечищата, както и други въпроси, свързани с възможността ДГС и фирмите да 

се подкрепят и да си взаимодействат още по-ефективно в тази посока. 

- Да се подобри информираността на хората относно ползите от естественото възобновяване и да 

се дава по-голяма гласност на залесителните мероприятия.  

- Да се информират местните общности и заинтересованите страни за наличието на Доклад за 

ГВКС и възможността този доклад да бъде актуализиран и допълван с тяхна подкрепа, вкл. по 

отношение на мерките за опазване на ВКС.  

- Да се информира обществеността за по-големите отговорности, които ДГС е поело и прилага по 

отношение на биоразнообразието, като стопанство в процес на сертификация (определяне и 

пазване на ГФС, биотопни дървета, мъртва дървесина и др.) 

- Да се дава повече публичност относно подкрепата, която стопанството вече оказва на местните 

общности. Всички малки и големи жестове, които стопанството прави за общността е желателно 

да бъдат популяризирани, за да може хората да придобият по-реална представа за работата на 

стопанството. 

- Като цяло да се даде повече публичност на целия спектър от дейности и услуги, които 

стопанството осъществява/предлага. Към момента хората забелязват основно дърводобивната 

дейност, но стопанството изпълнява множество други функции, които обществеността би 

оценила високо, ако е регулярно и по подходящ начин информирана за тях.  

- По време на извършване на оценката бе повдигнат въпросът с осигуряването на достъпност на 

фирмите до сечищата. Не са установени сериозни недоразумения или конфликти в това 

отношение. Все пак бе отчетено, че е необходимо да се инициира открит диалог между ДГС и 

фирмите по тази тема. Биха могли да се коментират евентуални случаи, в които фирмите имат 

непредвидени разходи, свързани с достъпността до сечищата, както и други въпроси, свързани с 

възможността ДГС и фирмите да се подкрепят и да си взаимодействат още по-ефективно в тази 

посока. 

По отношение на свободния достъп до информация, като минимум на уебсайта на стопанството 

следва да бъдат качени документите съгласно Глава 2.9.1.5 от настоящата оценка. 

 

Сфера на въздействие: Принос за местното социално и икономическо развитие 
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Необходимо е ДГС да повиши вниманието и ангажираността си в тази сфера на въздействие.  

Водеща препоръка в резултат от настоящата оценка е  да се поддържа диалогът с Община 

Ардино, вкл. по отношение проектите на общината (идейни и текущи), които биха подобрили 

социалното и икономическо развитие на района.  ДГС би могло да съдейства, дори когато става 

въпрос само за съвет, за административна, юридическа или морална подкрепа.   

На ниво ЮЦДП се препоръчва: да се обсъдят възможности за бюджет за ежегодни 

дарения/подкрепа; да се поощряват стопанствата да осигуряват повече безрезервна подкрепа за 

местните общности и да се улеснят процедурите за тази цел.  

 

2.9. МЕРКИ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИЯ FSC СТАНДАРТ 

ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕГАТИВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ ДЕЙНОСТТА НА 

ДГС 

2.9.1 ИНФОРМИРАНЕ НА И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАСЕГНАТИТЕ/ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

 

2.9.1.1. ВЪВЛИЧАНЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ГОРСКОСТОПАНСКОТО 

ПЛАНИРАНЕ  

При обсъжданията по подготовката и разглеждането на ГСП, следва да се уведомяват и канят за 

участие представители на всички заинтересовани страни (виж Глава 2.4), с цел установяване и 

отчитане на интересите им, избягване на случаи на нарушаване на права, засягане на ресурси и 

територии в процеса на планиране на горскостопанските дейности.  

Поканите и дискусиите за въвличане на местните общности и заинтересованите страни в 

планирането не бива да се ограничават до чиста формалност. Те трябва реално да дават 

информация на засегнатите и заинтересованите страни какво представлява горскостопанският 

план, как се изготвя, какви са принципите на планиране,  кои елементи от плана могат да 

засегнат интересите им и как могат да участват в процеса по планиране, за да защитят правата си.  

Ежегодно, преди започване на активния сезон, ДГС следва да изпрати до кметовете на 

населените места информация за местностите и подотделите, в които е планирано провеждане на 

горскостопански мероприятия през годината и контакти за обратна връзка в случай, че 

заинтересованите страни желаят да коментират или поискат промяна на горскостопанските 
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дейности. В писмото следва да се включи и искане тази информация да бъде поставена на 

информационното табло на общината/кметството. Информацията се поставя и на 

информационното табло и интернет страницата на ДГС. 

2.9.1.2 ГОДИШНА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ/ ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ 

Ежегодно, ДГС следва да организира среща с идентифицираните заинтересовани/ засегнати 

страни, на която като минимум да бъде предоставена информация и обсъдени следните теми: 

 права и задължения на местните общности, засегнатите и заинтересовани страни, 

свързани с дейността и територията на ДГС „Ардино“ 

 планирани дейности за съответната година, територии в които ще се изпълняват, 

възможностите и начините за промяна на тези дейности в случай, че са засегнати права на 

собственост и ползване; 

 подходящи възможности за заетост, обучение и други услуги, които ДГС предлага; 

 възможностите за местно социално-икономическо развитие вкл. възможни съвместни 

дейности, проекти и инициативи с местните общности, засегнати и заинтересовани 

страни; 

 мерки за опазване на места със специално културно, екологично, икономическо, 

религиозно или духовно значение за местните общности; получаване на информация за 

нови такива.  

 други въпроси поставени от засегнатите и заинтересовани страни 

 

В допълнение, на срещата могат да бъдат разгледани и други теми, като например: 

 резултати от мониторингите и предложения за актуализиране на доклада за ГВКС 

 мерките за предотвратяване и намаляване на негативните въздействия, идентифицирани в 

настоящата Оценка на въздействието.  

 актуализация на горскостопанския план (когато, предстои такава) и начините засегнатите 

и заинтересованите страни да коментират и да участват в процеса по планиране.  

 разработване/актуализиране на механизъм за разрешаване на спорове (в случай, че не е 

възприет друг подход за разработване на механизма съвместно със заинтересованите и 

засегнати страни) 
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 разработване/актуализиране на механизъм за договаряне и предоставяне на справедливо 

обезщетение на местните общности, физическите и юридическите лица, когато техните 

законни права, собственост, ресурси или поминък са негативно повлияни/засегнати от 

горскостопанските дейности (в случай, че не е възприет друг подход за разработване на 

механизма) и др.  

Провежданите годишни срещи се документират и се поддържа досие с протоколите и 

съпътстващата документацията от срещите (покани, материали и др.). Всички получени 

предложения и коментари от засегнатите и заинтересованите  страни относно планиране и 

провеждане на горскостопанските дейности и тяхното въздействие да се разгледат и се вземат 

предвид по целесъобразност. За предложенията и коментарите, които не са счетени за 

целесъобразни следва да се даде аргументиран отговор, който да се включи в протоколите или да 

се изпрати допълнително. ДГС следва да поддържа регистър на получените (писмено и устно) 

предложения от заинтересовани/ засегнати страни и описва статуса на всяко едно направено 

предложение – дали е било прието или отхвърлено, както и мотивацията за това. 

2.9.1.3. СОЦИАЛНА ОЦЕНКА ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА КОНКРЕТНИ 

ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ 

Преди началото на всяка горскостопанска дейност, на етап планиране/маркиране, служители на 

ДГС следва направят оценка на социалното въздействие за конкретната дейност. При изготвяне 

на оценката, се оценяват следните елементи: 

 наличие на категории ВКС 5 или ВКС 6 за съответния обект; 

 наличие на каптажи и чешми в обекта; 

 близост на обекта до населени места, туристически маршрути и обекти, места за 

рекреация, обекти на културата; 

 наличие в подотдела на находища на недървесни горски продукти (гъби, билки, 

горски плодове), ловен район; 

 пресичане / използване на територии, които не са собственост или не се управляват 

от ДГС; 

За предотвратяване на неблагоприятни въздействия върху тези елементи се формулират 

конкретни мерки. Оценката се извършва съгласно разработения от WWF – България „Лист за 
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предварителна идентификация на ключови елементи и определяне потенциалните 

екологични и социални въздействия“. 

2.9.1.4 НАСОКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕКУЩИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ЗАСЕГНАТИ/ 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

Провеждането на редовни консултации със засегнатите/ заинтересованите страни е от ключово 

значение за преодоляване на негативните социални въздействия от дейността на ДГС „Ардино“. 

В таблицата по-долу са представени начините и сроковете за въвличане на идентифицираните 

заинтересованите в зависимост от конкретната дейност, за която е определено наличието или 

потенциалното възникване на негативни социални въздействия в следствие изпълнението ѝ. 

Заинтересована/ 

засегната страна 

Дейност на ДГС със 

социално 

въздействие 

Начини и средства за 

въвличане на 

заинтересованите 

страни и намаляване 

на негативните 

социални въздействия 

Периодичност/ 

срокове 

Служители на ДГС Изпълнение на 

планираните 

мероприятия 

Подобряване на 

уменията на 

служителите за 

изпълнение на 

горскостопанския план и 

годишните оперативни 

планове 

Ежегодно съгласно 

годишна програма за 

обучение 

 Осигуряване на 

здравословни и 

безопасни условия на 

труд за персонала на 

ДГС 

Провеждане на начален, 

периодичен и текущ 

инструктаж. 

 

 

Начален инструктаж 

– при всеки случай 

на новопостъпил 

служител 

 

Периодичен 

инструктаж – 

съгласно 

изискванията на нац. 

законодателство 

 

Текущ инструктаж – 

преди започване на 

рискови дейности 

  Предоставяне на лични 

предпазни средства и 

специално работно 

облекло и осигуряване 

Ежегоден преглед на 

наличните лични 

предпазни средства и 

специално работно 
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използването им облекло за всеки 

работник 

 

Ежедневен контрол 

за използване 

  Изготвяне/ актуализация 

на оценка на риска за 

всички работни позиции 

Съгласно 

изискванията на 

трудовото 

законодателство 

(НАРЕДБА № 5 от 

11.05.1999 г. за реда, 

начина и 

периодичността на 

извършване на 

оценка на риска) 

Кметове на 

общините и 

населените места / 

местно население 

Предоставяни услуги Изпращане на 

информация за услугите, 

които се предлагат на 

местното население 

(извадки от 

Горскостопанския план; 

маркиране на дървета за 

сеч; продажба на 

дървесина; издаване на 

разрешителни; 

туристически услуги и 

др.) 

Ежегодно 

 Дърводобив Предоставяне на 

информацията за 

местностите и 

подотделите, в които е 

планирано ползване 

през годината и 

поставянето и на 

публично място 

Ежегодно след 

окомплектоване на 

лесосечния фонд и 

преди започване на 

теренната работа 

 Осигуряване на дърва 

за огрев 

Комуникация с местните 

кметове за 

необходимите 

количества  

 

Предоставяне на 

информация за 

възможностите за 

ползване на дърва за 

огрев от местното 

население по населени 

места 

 

Разясняване на 

Ежегодно преди 

началото на 

отоплителния сезон 
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правилата за ползване 

 Паша Съгласуване на 

забранените за паша 

места с общините и 

кметовете на населените 

места 

Ежегодно 

 Използване на 

химикали и 

биологични агенти 

Изпращане на 

информация 

2 седмици преди 

използване 

 Управление на Гори с 

висока 

консервационна 

стойност 

Предоставяне на 

възможност за принос 

по идентифицирането на 

нови ГВКС и 

формулиране на мерки 

за опазването им чрез 

обявление на уеб 

страницата/ изпращане 

на писма  

Текущо 

 Достъп до горските 

ресурси 

Уведомяване в случай 

на въвеждане на 

ограничения или 

забрани за достъп до 

определена горска 

територия от страна на 

РДГ 

2 седмици преди 

въвеждане на 

ограничението/ 

забраната 

 Използване на 

общинска 

инфраструктура (в 

т.ч. от 

подизпълнителите) 

Писмено 

регламентиране на 

предвиденото 

използване (напр. чрез 

подписване на 

споразумения), като се 

гарантират 

необходимите 

компенсации в случай 

на нанесени щети 

Ежегодно 

 Наемане на 

служители/ 

работници 

Уведомяване на 

местните бюра по труда 

за свободните работни 

места и изискванията за 

образование и 

квалификация 

 

Уведомяване на 

местните кметове (при 

необходимост) 

1 месец преди 

наемане на нужния 

персонал 

 Дискутиране на 

възможности за 

принос на ДГС към 

местното социално и 

Провеждане на срещи с 

местните кметове и 

местни лидери 

(желателно е участието 

Ежегодно 
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икономическо 

развитие 

на представители на 

ЮЦДП) 

Собственици на 

съседни имоти 

Използване на 

съседни имоти (пр. за 

разполагане на 

временни складове); 

преминаване през 

съседни имоти 

Писмено 

регламентиране на 

предвиденото 

използване (напр. чрез 

подписване на 

споразумения), като се 

гарантират 

необходимите 

компенсации в случай 

на нанесени щети 

2 седмици преди 

осъществяване на 

планираната 

горскостопанска 

дейност 

 Използване на 

химикали и 

биологични агенти 

Изпращане на 

информация 

2 седмици преди 

използване 

Подизпълнители на 

горскостопанските 

дейности 

Осигуряване на 

здравословни и 

безопасни условия на 

труд за работниците 

при всички видове 

теренни дейности 

Изискване от фирмите 

на: 

 

доказателства за 

налични лични 

предпазни средства и 

специално работно 

облекло, съответстващо 

на изискванията за 

защитно облекло за 

съответните работни 

позиции и на броя на 

работниците, които ще 

работят по съответния 

договор 

 

Копия от трудови 

договори на 

работниците 

Като част от всяка 

тръжна процедура 

  Провеждане на начален 

и текущ инструктаж. 

 

Изискване на 

доказателства за 

проведен начален/ 

текущ инструктаж от 

страна на фирмата 

подизпълнител 

Начален инструктаж 

– преди началото на 

всяка дейност в 

конкретен обект 

 

Текущ инструктаж – 

веднъж месечно 

 

Доказателства за 

проведен инструктаж 

от страна на фирмата 

– поне веднъж в 

рамките на 

изпълнение на 

договора и/или 
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ежегодно (за 

дългосрочните 

договори) 

 Възлагане на 

дейностите 

Провеждане на среща с 

представители на 

местните фирми за 

представяне на 

годишния план на ДГС и 

обектите за дърводобив 

Ежегодно 

  Провеждане на среща с 

представители на 

подизпълнителите и 

фирмата, определена за 

развитие/ поддръжка на 

горскопътната мрежа за 

търсене на решения по 

въпроса с осигуряване 

на достъп до обектите за 

дърводобив 

Ежегодно 

  Своевременно 

разплащане с 

подизпълнителите/ 

освобождаване на 

внесените гаранции 

Съгласно условията 

на подписаните 

договори 

  Организиране на срещи 

за разясняване на 

промени в нормативната 

уредба 

В случай на ключови 

промени в 

нормативната уредба 

 Използване на 

химикали и 

биологични агенти 

Изпращане на 

информация 

2 седмици преди 

използване 

Ловни дружинки и 

Ловнорибарски 

дружества 

Дърводобив Съгласуване на 

горскостопанските 

дейности по време, 

място и начин на 

провеждане с лова и 

опазването на дивеча 

Преди началото на 

ловния сезон общо за 

обектите  

 

Ежеседмично преди 

ловните излети за 

всеки конкретен 

обект 

 Използване на 

химикали и 

биологични агенти 

Изпращане на 

информация 

2 седмици преди 

използване 

 Управление на Гори с 

висока 

консервационна 

стойност 

Предоставяне на 

възможност за принос 

по идентифицирането на 

нови ГВКС и 

формулиране на мерки 

за опазването им чрез 

обявление на уеб 

Текущо 
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страницата/ изпращане 

на писма  

Туристически 

дружества, 

предприемачи в 

сферата на туризма 

Управление на Гори с 

висока 

консервационна 

стойност 

Предоставяне на 

възможност за принос 

по идентифицирането на 

нови ГВКС и 

формулиране на мерки 

за опазването им чрез 

обявление на уеб 

страницата/ изпращане 

на писма  

Текущо 

 Дърводобив в близост 

до туристически 

обекти 

Прилагане на 

изискванията за 

стопанисване на ГВКС 6 

Текущо 

ВиК Дърводобив Съгласуване на 

предвидени обекти за 

дърводобив попадащи в 

санитарноохранителните 

зони, в близост до 

източници на питейна 

вода и/или в близост до 

водопреносна 

инфраструктура 

Ежегодно 

Екологични 

неправителствени 

организации 

Управление на Гори с 

висока 

консервационна 

стойност 

Предоставяне на 

възможност за принос 

по идентифицирането на 

нови ГВКС и 

формулиране на мерки 

за опазването им чрез 

обявление на уеб 

страницата/ изпращане 

на писма  

Текущо 

 Опазване на 

биологичното 

разнообразие 

Ангажиране на НПО в 

подобряване уменията 

на персонала на ДГС за 

разпознаване и опазване  

за защитени видове 

Ежегодно 

  Търсене на партньорства 

за изпълнение на 

проекти 

Текущо 

 

2.9.1.5. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО 

ИНФОРМАЦИЯ   

Във връзка със горската сертификация, ДГС следва да предприеме стъпки по осигуряването на 

публичност чрез своята уеб страница на следните документи като минимум:  
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 Резюме на доклада за ГВКС без конфиденциалната информация за находища на защитени 

видове (съгл. Индикатор 9.1.4. от националния FSC стандарт)  

 Оценка на въздействието от горскостопанските дейности (настоящия документ, съгл. 

Индикатор 4.5.1 ) 

 Механизми за разрешаване на спорове (съгл. Индикатори 1.6.1., 2.6.1. и 4.6.1) 

 Резюме на горскостопанския план и карти (съгл. Индикатор 7.5.1) 

 Годишен план за предвидените дейности в горите (планът се изпраща и на кметовете по 

места) 

 Резюме на резултатите от мониторинга (съгл. Индикатор 8.4.1.) 

 Визия и ценности на стопанството (съгл. Индикатор 7.1.3) 

 Антикорупционна политика на стопанството (съгл. Индикатор 1.7.3) 

 Декларация за дългосрочната ангажираност на стопанството към Принципите и 

критерийте на FSC (съгл. Индикатор 1.8.3) 

 

 

 

В допълнение би могло да се осигури публичност и на:  

 Списък с екосистемните услуги и услугите предоставяни от стопанството (съгл. 

Индикатор 5.1.1) 

 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на 

горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти, и екосистемните 

услуги (съгл. Индикатор 5.3.1) 

 Информация за начините, по които местните общности могат да участват в процеса по 

планиране на горскостопанските дейности и обекти и др.  

2.9.2 СРЕДСТВА И НАЧИНИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ, СЪОБРАЗЕНИ С КУЛТУРНИТЕ 

ОСОБЕНОСТИ НА ЗАСЕГНАТИТЕ/ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

Комуникацията с различните групи засегнати/ заинтересовани страни се осъществява по начин 

съобразен с културните особености на последните в т.ч.: 

 Кореспонденцията с държавните институции е чрез официални писма подписани от 

директора на ДГС. Допуска се и кореспонденция по електронен път. 
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 Уведомяването на кметовете на населените места се осъществява чрез официална 

кореспонденция – писма или по електронен път. Задължително се осъществява и контакт 

по телефона или чрез директна среща за потвърждаване получаването на информацията. 

Когато информацията касае местното население, комуникацията с местните кметове 

съдържа молба за поставяне на съответната информация на публично място в населеното 

място и се оставя информация за обратна връзка. 

 За директен контакт с местни жители (особено в по-отдалечени населени места и махали) 

се допуска устно предоставяне на информация от страна на служителя на ДГС отговорен 

за съответния район (напр. ст. лесничей, лесничей или горски надзирател) и който е 

познат сред местните жители. Съответният служител осъществил контакта, оставя 

писмени следни от комуникацията. 

 Собствениците на имоти, съседни на тези в които предстои провеждането на 

горскостопански дейности се уведомяват чрез местните кметове (вж. т. 2.8.1.1 по-горе) 

или директно – писмено или устно. Собствениците на имоти, които директно биха били 

засегнати от горскостопанските дейности се уведомяват директно – писмено или устно, а 

споразумения за ползване на имотите им и осигуряването на компенсации е чрез писмени 

споразумения. 

 Комуникацията с неправителствени организации – регионални и национални се 

осъществява, чрез официални писма или по имейл. 

2.9.3 МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

Спор е всеки израз на неудовлетворение от страна на човек или организация, представен като 

оплакване към горското стопанство по отношение на дейността му и/или съблюдаването на 

правилата на сертификацията, и по което се очаква отговор. ДГС следва да разработи и въведе 

съвкупност от стъпки (процедура) за получаване, регистриране, обработка, проучване и отговор 

на оплаквания и сигнали, както и за осигуряване на справедливи компенсации в случаите на 

щети върху собственост и/или човек по отношение на: 

 правата на собственост и ползване; 

 правата на работниците; и 

 правата на местните общности. 



ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДГС „АРДИНО“  

09.2019 г.. 

 

61 

 

ТП ”ДГС Ардино“ следва да се ангажира в своевременното разглеждане и разрешаване на всички 

спорове касаещи неговата дейност, като действията се основават на следните принципи: 

 създаване на взаимно приемливи средства за комуникация основани на културните 

особености на засегнатата/ заинтересованата страна, които да позволяват двупосочен 

обмен на информация; 

 въвличане на засегнатите и заинтересованите страни в разработването на 

средствата/механизмите за комуникация и разрешаване на спорове.  

 документиране на всички срещи, всички обсъждани въпроси и всички постигнати 

договорености в т.ч. договаряне на справедливи компенсации в случаи на виновно 

засягане на правата на собственици, работници, местни общности и други заинтересовани 

страни; 

 изпълнение на договорените стъпки/ съгласия чрез полагането на разумни усилия за 

извънсъдебно разрешаване на спора; 

 уведомяване на засегнатата/ заинтересованата страна за резултатите от предприетите 

действия. 

За изпълнение на тази мярка, ДГС може да използва примерните вътрешни правила одобрени от 

Националната работна група по сертификация.  

Вътрешните правила следва да бъдат качени на интернет страницата на ДГС и да бъдат 

предоставени/изпратени за коментари и допълнения от идентифицираните засегнати/ 

заинтересовани страни. 

3. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА ОЦЕНКА  

3.1 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ/ 

ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ  

Списъкът на заинтересованите/засегнатите страни (виж Глава 2.4 от настоящия документ) от 

дейността на ДГС се актуализира текущо. При идентифициране на нови заинтересовани се 

определят сферите на социално въздействие, негативните ефекти от конкретни дейности на 

стопанството и се предписват мерки за неутрализирането/ смекчаването им. 
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3.2 АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА ОЦЕНКА  

Оценката за социалното въздействие от дейността на ДГС „Ардино” се актуализира на всеки 5 

години, както и текущо в случаи на съществена промяна в социално-икономическата обстановка.  

 


