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Речник на някои понятия, които се използват в доклада
Заинтересовани/засегнати страни

Дълбочинно интервю

Групова дискусия

Анализ на вторична информация

Всички групи от населението или отделни
индивиди, които са свързани и зависими от
дейността на ДГС „Доспат“. Интересът им
може да бъде повлиян положително или
отрицателно.
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.
Метод за събиране на информация, при
който се разговаря с няколко респондента
едновременно (6-10 души). Търси се мнение,
отношение, оценки. Дава повече информация
от интервюто, тъй като могат да бъдат
изразени различни гледни точки по даден
проблем.
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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Въведение

Настоящата оценка на социалното въздействие от дейността на ДГС Доспат е
разработена с цел да се адресират основни социални въпроси, породени от
дейността на стопанството. В процеса на разработване екипът се е ръководил от
идеята, че дейността на стопанството върху местната общност е с голяма значимост
и на практика цялото население на община Доспат е засегнато от дейността му в
една или друга степен.
Настоящият доклад представя резултата от проведената оценка на социалното
въздействие.
Цел на оценката на социално въздействие (ОСВ)
Основна цел на ОСВ е да подпомогне процедурата за сертификация на ДГС
“Доспат”. Конкретни задачи на оценката са:
 Да се идентифицират групите от населението, които са повлияни от
дейността на стопанството;
 Да се проведат срещи с идентифицираните страни;
 Да се установят основните ефекти/влияние от дейността на стопанството
върху всяка от тези групи;
 Да се посочат мерки за предотвратяване на негативни ефекти от дейността
на стопанството, които са били идентифицирани;
 Да се предложи механизъм за редовен контакт със засегнатите групи с цел
да се наблюдава ефективността на посочените мерки.

Методология
Оценката е проведена в периода януари - февруари 2022 година. В първоначалния
етап
бяха уточнени пълния спектър от дейности на стопанството и
идентифицирани засегнатите от дейността страни, както и подготовка на срещи с
представители на тези страни. В последващия етап бяха проведени срещи с
различни групи от населението. Организацията беше направена с помощта на ДГС
“Доспат” в лицето на ръководството и служителите.
При провеждане на ОСВ бяха използвани предимно качествени методи за събиране
на информацията:
 Дълбочинни интервюта;
 Групови дискусии;
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 Наблюдение.
Субект на изследване бяха различни групи от населението. Бяха проведени срещи
със следните групи от населението на общината:






Служители на ДГС ”Доспат”;
Представители на населението на община Доспат;
Представители на различни организации и сдружения на населението;
Представители на местната администрация;
Представители на местния бизнес;

Обект на изследване бяха:
 Отношенията (свързаността) на всяка една от засегнатите страни с ДГС
„Доспат“;
 Оценка на дейността на ДГС „Доспат“;
 Ефект/влияние от дейността на ДГС „Доспат“;
 Евентуални мерки за предотвратяване на негативните ефекти от дейността
на стопанството.
Въпросите, използвани при провеждане на интервютата и груповите дискусии са
представени в Приложение #1.

Контекст на ОСВ
Данни за община Доспат
Община Доспат включва 8 населени места с общ брой на населението от 8 109
жители (към 31.12.2021). Разпределението на населението на общината по
населени места е както следва:
Разпределение на населението на община Доспат по населени места:
гр. Доспат
с. Барутин
с. Бръщен
с. Змейца
с. Късака
с. Любча
с. Црънча
с. Чавдар
ОБЩО:

2 109
1 529
849
1 189
795
792
549
297
8 109
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Съотношението мъже/жени и в общината и по населени места е 50/50.
Населението в общината е българско, като 90% изповядват мюсюлманство, около
10% - християнство. Има и отделни ромски семейства.
На територията на общината има едно средно училище
– СУ “Димитър Благоев” . Учебното заведение се намира в гр. Доспат. Основните
училище в общината са 8 – по едно във всяко населено място.
Основните отрасли, осигуряващи заетост на населението в общината са дърводобив
и дървопреработване и текстилна (трикотажна) промишленост. Жените са заети
основно в трикотажната фабрика “Нитекс” (с около 700 работника на територията
на общината), както и в редица по-малки шивашки и трикотажни фирми.
Мъжкото
население
е
ангажирано
предимно
в
дърводобивни
и
дървопреработвателни предприятия и цехове - общо около 15 на територията на
община Доспат. Най-големите фирми за добив и преработка на дървесина са
“Доспатлес” ЕАД и „Вева груп” ЕООД, към които в момента работят около 200
работника. Общо в предприятията на добив и обработка на дървесина на
територията на общината работят около 500 души.
По неофициални данни горското стопанство (дърводобив и дървопреработване)
осигурява заетост на около 50-60% от населението. Липсват официални данни за
разпределението на икономически активното население по отрасли.
Изложените данни за община Доспат позволяват да се направят следните
обобщения:
 Горското стопанство е основен отрасъл, определящ икономическия облик на
община Доспат;
 Икономически активното население като дял от цялото население на
общината е над средното за страната (около 51-52%) и по принцип е едно от
високите за България. Това означава, че има свободен работен потенциал,
който може да се използва при развиване на алтернативни източници на
заетост на населението;
 Поминакът на населението в общината е свързан с гората – дърводобив,
дървопреработване, събиране на горски плодове, билки и гъби, паша и др.
Данни за ДГС “Доспат”
ТП ДГС „Доспат“ е едно от 35 – те териториални поделения на Южноцентрално
държавно предприятие – Смолян. ТП ДГС „Доспат“ обхваща горите на територията
на община Доспат, в която се включени землищата на гр. Доспат и селата Барутин,
Бръщен, Змеица, Касъка, Любча, Црънча и Чавдар.
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Стопанството обхваща водосбора на р. Доспат (язовир “Доспат”) и водосбора на
Сърнена река (Караджа дере), включваща се в р. Доспат.
ТП „ДГС „Доспат“се разделя на три горско стопански участъка (ГСУ) с обща площ
около 21 915,5 ха: (1) ГСУ “Доспат” – 6 832,6 ха.; (2) ГСУ “Змейца” – 7 923,5 ха. и
(3) ГСУ “Барутин” – 7 159,4 ха. В изброените три ГСУ има 15 охранителни
участъка (ОУ), като всеки един от тях се охранява от горски стражар. Последните
охраняват горския фонд и горите, разположени в поземления фонд.
Персоналът на стопанството наброява 56 души. През периода март - ноември се
наемат 10 души сезонни работници, които се занимават с маркиране, почистване,
отглеждане, пожаронаблюдаване и 25 секачи и общи работници - пътищари.
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Обхват на дейностите на ДГС „Доспат“
Към момента основните функции на държавните лесничейства и в частност на
ДГС „Доспат“ са стопанисване, охрана и контрол. Охранителната функция се
упражнява върху горите, реките и язовир “Доспат”, а контролиращата - върху
всички институции, фирми и отделни индивиди, които влизат в гората по един или
друг повод.
Дейности на ДГС „Доспат“
1. Охрана
1.1. Охрана на гората
1.1.1 Противопожарна охрана
1.1.2. Охрана от незаконни сечи
1.2. Охрана на реките и на язовир “Доспат”
2. Дейности, свързани с добива на дървесина
2.1. Контрол на добива на дървесина за комерсиални цели
2.2. Контрол на добива на дърва за огрев на населението
3. Възобновяване на горите
4. Развъждане на дивеч и условия за риболов
5. Контрол на добива на листников фураж и сено за изхранване на животните
през зимата
5.1. Паша на животни
6. Контрол върху достъпа до гората за събиране на билки, диворастящи
плодове и гъби
Групи, засегнати/повлияни от дейността на ДГС „Доспат“
В резултат от така разпределените дейности на стопанството са идентифицирани
следните групи, свързани с дейността на ДГС „Доспат“:
ДЕЙНОСТ
1. Охрана
1.1 Охрана на гората
1.1.1. Противопожарна охрана
1.1.2. Охрана от незаконни сечи

ЗАСЕГНАТИ ГРУПИ (отношения с:)
Местни гасачески групи
Общината
Фирми
Местно население
Съюз на ловците и риболовците

1.2. Охрана на реките и язовир “Доспат”
2. Дейности, свързани с добива на
дървесина
2.1. Контрол на добива на дървесина за Дърводобивни фирми
комерсиални цели
Дървопреработвателни фирми
Собственици на частни гори
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Община Доспат
2.2. Контрол на добива на дърва за Кметствата в общината
огрев на населението
Домакинствата
Дирекция “Социално подпомагане”
Джамийско настоятелство
3. Възобновяване на горите
Частни собственици на гори
Местни ловни дружинки
4. Развъждане на дивеч и условия за Местни НПО с основна дейност
риболов
туризъм
Общината
Представители на туристическия бизнес
в общината (собственици на хотели)
5. Контрол на добива на листников
фураж и сено за изхранване на
животните през зимата
Стопани на добитък
5.1. Паша
Ферми за добитък/малки животновъдни
предприятия
6. Контрол върху достъпа до гората за Домакинства, които се прехранват с
събиране на билки, диворастящи това
плодове и гъби
Фирми, изкупуващи гъби, билки и
диворастящи плодове
Проведени са срещи с представители на всички посочени групи, с изключение на
собственици на ферми за добитък или малки животновъдни предприятия на
територията на общината.
От страна на ДГС „Доспат“ са проведени разговор с директора на стопанството, с
пожаронаблюдател и горски стражар.
Списък на лицата, с които са проведени срещи е представен в Приложение #2.
Ефект от дейностите на ДГС „Доспат“ върху засегнатите групи
Цялостен ефект от дейността на стопанството
Гората е богатството за населението на община Доспат. Всички обичат гората и
общото мнение е, че съществува дисциплина по отношение на гората, хората я
пазят, тъй като с нея е свързан живота им. Има отделни случаи на неправомерно
използване на горски ресурси от страна на местното население, но това са редки
случаи.
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Общото мнение споделя, че ДГС „Доспат“ си върши добре работата, има стриктен
и строг контрол върху всички дейности. Цялостното отношение на всички групи, с
които са проведени срещи, към дейността на стопанството е позитивно.
Ефект от дейността на стопанството върху различните групи и по отделни
дейности
1. Охрана
1.1. Охрана на гората
1.1.1. Противопожарна охрана
По отношение на противопожарната охрана е налице “желязна дисциплина и няма
как да не е така, тъй като да няма пожари е от интерес на всички ни” (служител
на общината). ДГС „Доспат“ върши стриктно работата си и като резултат през
последните три години няма случаи на пожар, дори на запалвания през последните
две години. “След като ние нямаме три години нито едно запалване значи
работата ни е на ниво. А това се отчита и на по-високо ниво от нашия разговор с
вас.” (общински служител).
При провеждане на ОСВ не е констатиран негативен ефект отказ от дърва за
огрев поради нежелание за помощ при гасене на пожари.
В обобщение може да се каже, че по отношение на противопожарната дейност на
ДГС „Доспат“ няма противоречиви интереси, има създадена добра организация за
действие в случай на пожар, не са регистрирани потенциални конфликти в тази
област. Населението е включено в охраната на горите от пожар чрез гасаческите
групи. По отношение на тази дейност на стопанството – охрана на горите от
пожари – всички заинтересовани страни са обединени от общ интерес.
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1.1.2. Охрана от незаконни сечи
По отношение на охраната от незаконни сечи се налага един основен извод:
(1) населението е дисциплинирано и рядко има единични случаи на посегателство
върху гората от “обикновените хора”;
1.2. Охрана на реките и язовир “Доспат”
Дейността на ДГС „Доспат“ по отношението на охраната на реките и язовира е без
констатирани негативни ефекти върху населението на общината или групи от него.
Охраната тук се изразява основно в контрола на методите, чрез които става уловът
на риба. Охраната на реките и язовир “Доспат” не се очертава като дейност, където
възникват конфликти между ДГС „Доспат“ и някоя от идентифицираните
заинтересовани страни.
2. Дейности, свързани с добива на дървесина
2.1. Контрол на добива на дървесина за комерсиални цели
Отношенията на ДГС „Доспат“ тук са с дърводобивни и дървопреработващи
фирми, с които се сключват договори. Основната функция на стопанството е
контролна, а процедура е стандартна, по закон. Дейността на стопанството е
контролна. Представителите на фирмите очертават някои проблеми, които не са
пряк резултат от дейността на стопанството. При директните взаимоотношения с
стопанството фирмите нямат сериозни проблеми. ДГС „Доспат“ изпълнява добре
задълженията си по контрол. Представителите на дърводобивните фирми не
посочват отношенията си с ДГС „Доспат“ като проблемни, не посочват негативни
ефекти от дейността на стопанството.

2.2. Контрол върху добива на дърва за огрев на населението
Почти 100% от населението на община Доспат се отоплява на твърдо гориво
(дърва). Процедурата започва от отделните кметствата и общината, където всяко
домакинство подава молба за дърва. Списъците отиват в ДГС „Доспат“, където се
одобряват. Освен домакинствата, като други ползватели на дърва за огрев могат да
се посочат джамийското настоятелство, детските градини, училиша и други, които
също подават заявки за дърва. В този смисъл може да се каже, че по отношение на
тази си дейност – раздаване на дърва за огрев и контролиране на добива им – ДГС
„Доспат“ засяга цялото население на общината.
Няма никакъв негативен ефект от дейността на стопанството при осигуряването на
дърва – всички получават дърва, които им стигат за годината. Има разбирателство
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между местното население и служителите на стопанството. Специални са
отношенията със служба “Социално подпомагане”, като проблеми при
взаимодействието между ДГС и службата не са установени. Фирмите също помагат
на социално слабите, основно като им дават изрезките от дървесината, която
обработват. Някои фирми сключват договор с ДГС да добиват дървата, които след
това се разпределят за социално слаби семейства.
Добивът на дърва за огрев е дейност на стопанството, която обединява действията
на няколко групи: домакинства, организации/институции, които се отопляват на
дърва от една страна и общината, служба “Социални грижи”, ДГС „Доспат“ и
дърводобивните фирми от друга страна. Между всички тези групи и структури има
изградена добра комуникация и липсва конфликт на интереси. Основната нужда на
населението – да получи дърва за огрев – е удовлетворена.
Налице е зависимост на населението от стопанството по отношение получаване на
дърва за огрев. Тази отношения на зависимост биха могли да се използват в бъдеще
при съвместното стопанисване на гората. ДГС „Доспат“ е в правото си да изисква
добро отношение към гората от страна на населението и да „наказва‟ тези, които не
се отнасят с нужната грижа като намалява количеството на дърва за огрев. За да се
избегнат спекулации е необходимо да се изгради стройна система за наблюдение на
действията на местното население в гората.
3. Възобновяване на горите
Тази дейност на ДГС „Доспат “засяга косвено цялото население на общината, тъй
като включва грижа за гората и нейното бъдеще. Тази дейност остава “в сянка” в
сравнение с първите две и населението няма преки впечатления, но се споделя
общото мнение, че горските служители си вършат работата.

4. Работа на ДГС с частните собственици
Основната група от населението, която е пряко засегната от тази дейност на
стопанството са собствениците на частни гори. Последните се различават от тези
“частни гори”, за които е предявен иск в гр. Доспат. Става дума за собственици на
земи, върнати по закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите
от горския фонд. В по-голямата си част тези гори са бивши ниви или ливади, които
дълго време са били неизползвани, в резултат на което са залесени, т.е. има
поникнали дървета върху тях. Тези частни гори са с малка площ – 10-20 декара и
основно са съсредоточени в с. Барутин. Стопанисването на тези гори отново е
свързано с ДГС „Доспат“, които контролират сечите в тях и помагат за
залесяването (в случай на нужда).
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5. Развъждане на дивеч и условия за риболов
Тази дейност на ДГС „Доспат“е свързана и засяга някои отделни групи от
населението на общината, а именно: представители на туристическия бизнес и
съюза на ловците и риболовците, в частно ловно-рибарските дружинки в общината.
Отношенията с последните включват и контролна функция.
Дружинката в Доспат наброява 42 души ловци и 253 души риболовци. За
общината: 244 души ловци и 253 души заверили билети за риболов. Отношенията с
стопанството са отлични, както показват интервютата с представители на ловната
дружинка. Вероятно за да се предотвратят евентуални конфликти между ловци и
собственици на частни гори, умишлено тези гори са обявени за т. нар. буферни
зони, в които не се ловува. Или казано с други думи на територията на частните
гори не се ловува, но това е на основата на договореност с ловната дружинка, а не
на базата на съществуваща забрана.
Туризъм в общината има създадена гражданска организация – Съвет по туризма,
включваща хотелиери ресторантьори, представители на общинска администрация.
Разработени са няколко проекта с туристическа насоченост, като например, за
опазване и популяризиране на видрата, по поречието на Караджа дере е изграден
посетителски център с информация за биоразнообразието, друг пример е пътеката
на чешмите в Доспат. Разработени и изпълнени са няколко проекта, финансирани
от МИГ „Високи Западни Родопи“, част от дейностите на които са в горския фонд.
Резултатите от интервютата показват, че като цяло няма проблеми и конфликти от
страна на стопанството със заинтересованите страни, решени да реализират
проекти на територията на общината. ДГС „Доспат“ е готово да сътрудничи при
изграждането на еко-пътеки и изобщо при мероприятия, свързани с развитие на
туризма.
6. Контрол на добива на листников фураж и сено за изхранване на добитъка
през зимата
Тази дейност на стопанството засяга стопаните на добитък, както и собствениците
на малки животновъдни ферми. Не са регистрирани проблеми в отношенията на
стопаните на добитък с стопанството. Горскостопанския план на стопанството
дефинира териториите, забранени за паша.
7. Контрол върху достъпа до гората за събиране на билки, диворастящи
плодове и гъби
Тази дейност на ДГС „Доспат“ рефлектира най-вече върху лицата и домакинствата,
които събират гъби, диворастящи плодове и билки, хвойна. Косвена връзка имат
фирмите, които изкупуват събраните продукти. Особено застъпено е гъбарството;
от дивите плодове се събира в най-големи количества боровинка. Няма
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констатиран негативен ефект от контрол на стопанството върху достъпа до гората
за тази дейност. Местните жители споделиха, че много от тях ходят през лятото в
гората и събират боровинки за собствени нужди. Нямат проблеми с стопанството,
дори има много външни за общината хора – почиващи, туристи и други – които
през лятото събират гъби, билки, боровинки и др. в гората.
Настоящи и потенциални неблагоприятни ефекти от дейността на ДГС
„Доспат“
Въз основа на проведената ОСВ на дейностите на ДГС „Доспат“ и ефекта от тези
дейности върху различни групи се констатират следните дейности и
взаимоотношения на ДГС, при които имат или биха могли да имат негативен ефект
върху някои от заинтересованите групи:
 Контрол върху сечите, извършвани от ползватели на гората (фирми за
дърводобив)
Препоръки за подобряване на дейностите по контрол на сечите:








Открита телефонна линия за граждани и служители за докладване на
нередности, свързани със сечите;
Ротационен принцип на организация на труда при стражарите – смяна на
райони, промяна на екипите;
Създаване на информационна система за събиране на данни и анализ на
имущественото състояние на застрашени от корупционен натиск служители;
Въвеждане на информационна система, която в комбинация със 100%
проверки при износа на дървесина от територията на стопанството ще
допринесе за прозрачност и стеснява условията за корупция;
Провеждане на информационна кампания сред населението на община
Доспат. Цел на кампанията да бъде разясняване на процеса на
сертификация. Много е важно да има добро разбиране от всички за процеса
на сертификация – да се знае какво означава това, защо се прави, какво да се
очаква. Местното население е слабо информирано. Конкретните дейности,
които биха могли да се направят са:
 изграждането на информационен център в гр. Доспат, където
населението да може да получава информация за сертифицирането и
качеството за управление на горите под формата на разговори,
брошури, статии и др.
 да се въвлекат кметовете по населени места, както и директорите на
училища в разпространяването на информация.
Трябва да се гарантира участието на всички заинтересовани страни в
управлението на гората, като водещата роля е тази на ДГС „Доспат“. От
добрата и постоянна комуникация на ДГС с различните заинтересовани
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групи зависи обмена на информация и обратната връзка, което е особено
важна за доброто управление.
 Необходимо е да се направи пълен анализ на заинтересованите
страни и да се изготви стратегия за включването на всяка от тези
страни в процеса на управление на гората в зависимост от нейния
интерес и влияние/притежание на ресурс.
 На определени места в селищата да се поставят “пощенски кутии”,
където да се поставя информация за забелязани нередности (в случай
че хората искат да запазят анонимност).
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Приложение #1
Въпроси, използвани при провеждане на дълбочинните интервюта и груповите
дискусии
Групови дискусии с жители на гр. Доспат
Тема 1 – отношения (свързаност) с дейността на ДГС „Доспат“.
 Искам да си поговорим за вашата гора. Обичате ли гората?
 Мислите ли, че и другите хора, които живеят тук, обичат гората?
 Кой ощетява гората? Има ли хора, които правят нередности в гората?
 Какво мислите за фирмите, които добиват дърва? Те пазят ли гората?
 Поминъкът на населението тук е свързан с гората. Бихте ли ми разказали по
какъв начин сте свързани с гората?
 Стигат ли ви дървата за огрев?
 Разкажете ми каква е процедурата за получаване на дърва за огрев?
 Какви са отношенията ви с ДГС „Доспат“?
 Познавате ли хората, които работят там?
Тема 2 – оценка на дейността на ДГС „Доспат“
 Считате ли, че те си вършат работата?
 ДГС защитава ли гората?
 Разкажете ми за случая с частните гори? Кои са тези, които твърдят, че имат
частни гори?
 А какво е вашето мнение – искате ли да има частни гори тук?
 А ДГС „Доспат“ какво отношение има към частните гори?
 Доволни ли сте от работата на ДГС „Доспат“?
Тема 3 – ефект от дейността на стопанството
 Разкажете ми как се е управлявала гората при предишния директор и при
сегашния? Кога е имало по-добра грижа за гората?
 Според вас има ли конфликти между стопанството и някои групи от
населението? С кого има конфликти? По какъв повод са тези конфликти?
 Какъв е според вас цялостния ефект от дейността на ДГС – положителен или
отрицателен? З при кои дейности е (-)? Кой е засегнат от тези дейности?
Тема 4 – мерки
 Мислите ли, че стопанството може да направи нещо за решаване на
съществуващи конфликти? Какво може да направи?
 Мислите ли, че населението по някакъв начин може да се намеси при
неправомерни дейности, свързани с гората? Как?
Групова дискусия с ловна дружинка гр. Доспат
Тема 1 – отношения (свързаност) с дейността на ДГС „Доспат“.
 Разкажете ми за ловната дружинка.
 Как се получава разрешително за членуване в ловната дружинка?
 Къде са пресечните ви точки с стопанството? Какво контролират те? Има ли
контрол? По отношение на лова? А на риболова?
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 Има ли нарушения от страна на ловци? А на хора от други населени места?
А хора извън общината?
 Кой се грижи за храната на животните? Как се разделят задълженията между
вас и ДГС?
 Ловувате ли в частни гори/земи?
 Има ли забрани там? Как се разбирате със собствениците?
 Какви са отношенията ви с стопанството? Имате ли неразбирателства, ако
да, за какво?
Тема 2 – оценка на дейността на ДГС „Доспат“
 Кой конкретно от стопанството осъществява контрол върху ловната
дружинка?
 Вършат ли си работата ловните стражари?
 Какво правят при забелязано нарушение?
 Знаете ли за случаи на наложени глоби? Разкажете.
 Има ли стражари, които също са ловци? Как съвместяват служебните
задължения с лова? Злоупотребяват ли със служебното си положение?
 Има ли незаконен лов? Как се справя стопанството?
Тема 3 – ефект от дейността на стопанството
 Вие сте хора, които ходят по гората. Какво е вашето впечатление за нейното
стопанисване от страна на стопанството?
 Според вас върши ли си стопанството добре работата? Защо?
 Има ли групи от населението, които за негативно засегнати от дейността на
стопанството? Кои са тези групи? А защо?
Тема 4 – мерки
 Вие лично помагали ли сте по някакъв начин на стопанството – да сте
съобщавали за някакви нарушения, които сте забелязали в гората,
например?
 Може ли ловната дружинка да помага в такива случаи (на нарушения)?
Дълбочинни интервюта
Общи за всички заинтересовани страни въпроси
Тема 1 – отношения (свързаност) с дейността на ДГС „Доспат“.
 Бихте ли ми разказали какви са вашите конкретни задължения (на работното
място), с какво се занимавате?
 От колко време сте на тази Длъжност? А преди с какво сте се занимавали?
 Какви са пресечните ви точки с ДГС „Доспат“? В кои свои дейности
общувате с тях? Разкажете подробно.
 Какви са понастоящем отношенията ви с ДГС „Доспат“. Имате ли конкретни
проблеми с ДГС? Разбиране? А преди – имало ли е конфликт по някакъв
повод? Разкажете.
 Имате ли наблюдения какви са отношенията на ДГС „Доспат“с други групи
от населението, с които има отношения? Кои са тези групи? Какви са
отношенията? Има ли конфликти между стопанството и някои групи, кои?
 Според вас населението на община Доспат обича ли гората? А пази ли я?
Има ли такива отделни групи/институции, които не пазят гората? Кои са те?
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Тема 2 – оценка на дейността на ДГС „Доспат“
 Какви са вашите лични впечатления за това върши ли си стопанството
работата? Защо мислите така?
 Разкажете за съществуващи проблеми и конфликти, свързани с гората –
нейното стопанисване и управление?
 Познавате ли служителите в ДГС „Доспат“? Според вас, вършат ли си те
работата? Има ли такива, които не я вършат както трябва? Защо?
 ДГС „Доспат“има отношение към снабдяването на населението в дърва за
огрев. Как според вас се справя стопанството с това свое задължение, което
засяга на практика цялото население? Доволни ли са хората от работата на
ДГС по отношение снабдяването с дърва?
 Какво е политиката към социално слабите? Помагат ли фирмите
(дърводобивните) при снабдяване на социално слабите с дърва за огрев?
Тема 3 – ефект от дейността на стопанството
 Според вас кой в общината е засегнат/свързан по някакъв начин по
дейността на стопанството?
 Вие лично (институцията/организацията, която представлявате) имате ли
проблеми при работата си с ДГС? Какви? Как се справяте с тези проблеми?
 Има ли дейности на стопанството, които имат негативен ефект върху някои
групи от населението? Кои дейности? Върху кои групи от населението?
 Какъв е според вас като цяло ефекта от дейността на ДГС върху населението
на общината?
Тема 4 – мерки
 Какво е предприемано за спиране на неправомерни действия по отношение
на гората (незаконни сечи, например) до този момент?
 Имало ли е някакъв ефект?
 Какво трябва да се направи според вас, за да се решат
проблеми/конфликти/негативни последици от дейността на стопанството
върху някои групи от населението?
 Смятате ли, че населението може да участва по някакъв начин в дейности за
контролиране на дейността на ДГС и то тези дейности, които имат
негативен ефект върху някои групи? Как?
 Има ли традиция да се правят срещи на населението (отделни
представители) за решаване на някакви проблеми в общината?
 Считате ли че създадения инициативен комитет по реституцията има
възможност да играе контролна роля в случаите, когато се правят
нарушения по отношение на гората? Защо?
 Какви мерки могат да бъдат взети от ДГС за решаване на
проблеми/конфликти?
Спефифични въпроси с представители на различни заинтересовани страни, с
които са провеждани интервюта
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Приложение #1
Списък на лицата, с които са проведени срещи и телефонни интервюта:
инж. Мартин Сариев
Лъчезар Давидов
Ефтим Мутафов
Красимир Делиев
г-н Стамболиев
Милена Плявова
Красимир Горов
Детелина Черкезова
Веселин Калфов
Красимир Красенов
Рахим Ферев
Илона Узунова
Местни жители на Доспат
Славка Хавальова
Владимир Кехайов
Жители

Директор на ДГС „Доспат“
Собственик на фирма “Фалкос”, с.
Барутин
Изпълнителен директор на “Доспатлес”
Собственик на ЕТ “Делиев”
“Стамболиев” ЕООД
„Вева груп”, гр. Доспат
Началник отдел икономика,екология и
селско стопанство в община Доспат
Директор “Социално подпомагане”
Секретар на общината
Председател на съвет по туризма
(гражданска организация) и председател
на ловната дружинка в гр. Доспат
“Ферекс”, фирма за изкупуване на гъби,
билки
с. Змейца „Екопрограма”
Възрастни, млади, социално слаби
ТИЦ „Доспат“
МИГ „Високи Западни Родопи“
На с. Барутин (3) и с. Чавдар (1)
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Приложение #2
Снимки
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