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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 

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 

ОСВ Оценка за социалното въздействие 

РДГ Регионална дирекция по горите 

РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите 

ТП Териториално поделение 

ЮИДП Югоизточно 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) 



ОЦЕНКА ЗА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП „ДГС СРЕДЕЦ“ / 2018г. 

 

 

 

 

 

  

 
4 

 

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 

„Средец“ 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 „Средец“ (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 2017 г. ТП Държавно горско стопанство (ТП ДГС) „Средец” започна процес по привеждане 

на управлението на горите и земите – държавни горски територии (ДГТ) в съответствие с 

международно признатите Принципи и критерии на Съвета за стопанисване на горите (FSC). 

Като част от процеса бе изготвено проучване на Горите с висока консервационна стойност 

(ГВКС) – Докклад за ГВКС на територията на стопанството. Въведени или в процес на 

въвеждане в управлението са редица процедури и практики, допълващи изискванията на 

националното законодателство и подкрепящи стремежа за постигане на екологично уместно, 

социално полезно и икономически жизнеспособното управление на горите. 

 

 
10-те принципа за сертификация по системата на FSC®: 

Прилагане на законодателството - спазва се националното законодателство, както и 

международните договори, конвенции и споразумения, които страната е подписала. 

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

и икономическото благосъстояние на работниците. 

Права на коренното население (неприложим за България). 
 

Обществени отношения – осигуряване на принос за поддържането и насърчаването на 

социалното и икономическо благополучие на местните общности. 

Ползи от гората - горскостопанските дейности осигуряват ефективното използване на 

целия спектър от продукти и услуги от горите, с което се поддържа и подобрява 

дългосрочната икономическа стабилност и широк кръг от екологични и социални ползи. 

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

възстановяване на екосистемните услуги и екологичните стойности и не се допускат 

отрицателните екологични въздействия. 

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. 

Мониторинг и оценка - извършва се мониторинг на напредъка за постигане на целите на 
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Социалният аспект е широко застъпен в изискванията на FSC и е едно от предизвикателствата в 

ежедневната работа на служителите на ТП ДГС „Средец“. Тези предизвикателства са 

продиктувани от важността на горите за цялото общество и преплитането на различни интереси, 

изискващи активното въвличане и участие на различните заинтересовани страни в устойчиво 

управление на горските ресурси. В този смисъл изготвянето на оценка за социалното въздействие 

(ОСВ) от дейността на ТП ДГС „Средец” се определя като ключов момент за постигане на 

съответствие с международните принципи и критерии за отговорно стопанисване на горите, 

поради което бе инициирано изготвянето на настоящия документ.  

Целта  на  оценката  е  да  идентифицира  и  обобщи  въздействията,  които  дейността  на  Т П ДГС 

„Средец” оказва пряко или непряко върху местната общност, както и върху по-глобални въпроси, 

влияещи на социума, като екологичния баланс и здравето на горската екосистема. Конкретни 

задачи на оценката са: 

 Да се идентифицират групите от обществото, които са пряко повлияни от дейността на ТП 

ДГС „Средец”, както и другите заинтересовани страни. 

 Да се проведат срещи с идентифицираните страни. 
 

 Да се установят основните ефекти/влияние от дейността на ТП ДГС „Средец” върху всяка 

от тези групи. 

 Да се оцени достъпът до информация и възможностите за пряка комуникация с местното 

население и въвличане на местните хора в процесите по планиране на горскостопанските 

дейности. 

 Да се посочат мерки за предотвратяване на негативните ефекти от дейността на ТП ДГС 

„Средец”, които са били идентифицирани; 

управление, въздействията от горскостопанските дейности и състоянието на гората. 
 

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

консервационни стойности в горите. 

Осъществяване на горскостопанските дейности – дейностите в обхвата на 

сертификация, са планирани и изпълнени в съгласие с икономическите, екологичните и 

социални политики на Организацията и в съответствие с Принципите и Критериите на 

FSC®. 
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 Да се предложи механизъм за редовен контакт със заинтересованите/ засегнатите групи с 

цел да се наблюдава ефективността на посочените мерки. 

 
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 с ръководството на ТП ДГС „Средец”. 
 

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

местните заинтересовани страни. 

Основните сфери на интерес на ОСВ са дефинирани съгласно Принципи и критерии за 

управление на горите на FSC. Това наложи при провеждане на ОСВ 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 ОСВ. Определянето им включва 

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

след проведените разговори с ръководството на ТП ДГС „Средец”. Като цяло са включени 

следните основни целеви групи: 

 ръководството и работещите в ТП ДГС „Средец”. 
 

 представители на държавни институции имащи законови правомощия по 

осъществяването на контрол на ТП ДГС „Средец”; 

 представители на общинската администрация на общината, на чиято територия е 

разположено ТП ДГС „Средец”; 

 представители на местното население и горовладелци; 
 

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

 представители на местни организации и асоциации. 
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Реализацията на ОСВ включва: 
 

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

действащия Горскостопански план на ТП ДГС „Средец”, Доклад „Гори с висока 

консервационна стойност на територията на ТП ДГС „Средец”, Предварителен проект на 

Общински устройствен план за развитие, Националният FSC стандарт за България, 

включващ международните принципи и критерии за стопанисване на горите, интернет 

страници със съдържание релевантно на целите и задачите на заданието и др. 

  Провеждане на срещи и интервюта със засегнати/ заинтересовани страни 
 

  Изготвяне на доклад от ОСВ - 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 ТП ДГС 

„Средец” 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 

ТП ДГС „Средец” и е предложен механизъм за редовен контакт със заинтересованите/ 

засегнатите групи. 
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2 РЕЗУЛТАТИ  
 

 

2.1 ОБЩА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕГИОНА 
 

ТП ДГС „Средец“ стопанисва държавни горски територии, попадащи изцяло в обхвата на  община 

Средец. Общината има 33 населени места попадащи в 32 землища (32 села и град) с общо население 14 

934 жители (01.02.2011г.)  

Общината се намира в югозападната част на област Бургас. С площта си от 1149,878 km2 е най-голямата 

сред 13-те общини на областта, което съставлява 14,84% от територията на областта. Община Средец е и 

една от най-големите в страната като заема 6-то място от всичките 265 общини на България. Границите ѝ 

са следните:  

 на север – община Карнобат; 

 на североизток – община Камено; 

 на изток – община Созопол; 

 на югоизток – община Малко Търново; 

 на северозапад – община Стралджа от област Ямбол; 

 на запад – община Болярово от област Ямбол; 

 на юг – Република Турция. 

Съобщителните и транспортните връзки на територията на стопанството са добре развити. 

Пътищата са построени в миналото и свързват гората с областната и общинска пътни мрежи. 

Съществуващите горски автомобилни пътища от втора и трета степен са в задоволително 

състояние.  

През общината преминават частично 7 асфалтови пътя от Републиканската пътна мрежа на 

България с обща дължина 134.1 km:  

 последният участък от 29,3 km от Републикански път II-53 (от km 182,8 до km 212,1); 

 участък от 33,8 km от Републикански път II-79 (от km 39,5 до km 73,3); 

 началният участък от 9,2 km от Републикански път III-539 (от km 0 до km 9,2); 

 началният участък от 28,7 km от Републикански път III-795 (от km 0 до km 28,7); 

 крайният участък от 20,9 km от Републикански път III-908 (от km 19,1 до km 40,0); 

 началният участък от 3,2 km от Републикански път III-7907 (от km 0 до km 3,2); 

 началният участък от 9 km от Републикански път III-7908 (от km 0 до km 9,0). 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_II-53
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_II-79
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-539
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-795
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-908
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-7907
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%8A%D1%82_III-7908
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Релеф, води, природни и исторически забележителности 

 

Релеф 

           Релефът на общината е разнообразен, като в южната част е преобладаващо хълмист и ниско 

планински, а в северната – равнинен. Около 2/3 от територията на общината, на юг от долината на 

Средецка река се заема от най-северните разклонения на планината Странджа. На юг от долината на 

Факийска река се издига същинското било на планината, като тук, южно от село Белеврен, на границата 

с Република Турция височината достига до 680 m. На югоизток от долината на Факийска река попадат 

най-западните разклонения на странджански рид Босна с височина до 492 m. Между Факийска река на 

юг и Средецка река на север се простира най-северния странджански рид Каратепе с максимална 

височина връх Сарлъка (473 m). В най-западната част на общината, в землищата на селата Загорци и 

Кубадин попадат най-югоизточните разклонения на възвишението Бакаджици с височина до 263 m, 

северно от Кубадин. Останалата 1/3 от общината, в северна ѝ част е заета от хълмистите югозападни 

части на Бургаската низина, като тук в района на язовир Мандра е и най-ниската ѝ точка – 4,5 m н.в.  

Води 

            Цялата територия на общината попада в Черноморския водосборен басейн. Най-голямата река в 

общината е Средецка река (средното и долното ѝ течение), която протича от югозапад на североизток по 

южната периферия на Бургаската низина, на границата ѝ с най-северния странджански рид Каратепе. 

Тук тя получава два основни притока: Господаревска река (ляв) и Каракютючка река (десен). В 

югоизточната част на общината, също от югозапад на североизток протича втората по големина река в 

общината – Факийска река с най-големия си приток Белевренска река (десен). Във водосборния басейн 

на Господаревска река има изградени няколко по-големи микроязовира (Зорница 1, Зорница 2, Суходол 

и др.), водите на които се използват главно за напояване.  

Природни и исторически забележителности 

Община Средец е богата на природни и исторически забележителности, по-известни от които са:  

 археологическия комплекс на античния римски град Деултум, разположен южно от село Дебелт; 

 защитената местност „Белия камък“ (451 ха), в долината на Факийска река, в землищата на селата 

Варовник и Богданово; 

 средновековната крепост „Близнашко кале“, на 2,7 km югоизточно от село Варовник; 

 Голямобуковският манастир „Живоприемний източник“, на 4 km източно от село Голямо Буково; 

 туристическия комплекс „Божура“, на 7 km южно от град Средец. 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%28%D1%80%D0%B8%D0%B4%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5_%28%D1%80%D0%B8%D0%B4%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%28%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5_%28%D1%80%D0%B8%D0%B4%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%8E%D1%82%D1%8E%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%86_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%29
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Население 

Население на община Средец през годините, според данни на НСИ:   

Година Население  

2010  15 975  

2011  14 820  

2012  14 959  

2013  14 867  

 

Раждаемост, смъртност и естествен прираст 

Раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ:  

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Раждаемост 165 223 174 177 165 150 167  

Смъртност 371 316 359 356 341 355 351  

Естествен прираст -206 -93 -185 -179 -176 -205 -184  

Коефициент на раждаемост, смъртност и естествен прираст през годините, според данни на НСИ (средно  

на 1000 души, в ‰): 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  

Раждаемост 10.0 13.7 10.9 11.9 11.0 10.1  

Смъртност 22.6 19.4 22.5 24.0 22.8 23.9  

Естествен прираст -12.5 -5.7 -11.6 -12.1 -11.8 -13.8  

 

Етнически състав 

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:  

 Численост Дял (в %)  

Общо 14 934 100.00  

Българи 10 912 73.06  

Цигани 2063 13.81  

Турци 230 1.54  

Други 68 0.45  

Не се самоопределят 47 0.31  

Не отговорили 1614 10.80  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%28%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/2010
https://bg.wikipedia.org/wiki/2011
https://bg.wikipedia.org/wiki/2012
https://bg.wikipedia.org/wiki/2013
https://bg.wikipedia.org/wiki/2008
https://bg.wikipedia.org/wiki/2009
https://bg.wikipedia.org/wiki/2010
https://bg.wikipedia.org/wiki/2011
https://bg.wikipedia.org/wiki/2012
https://bg.wikipedia.org/wiki/2013
https://bg.wikipedia.org/wiki/2014
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/2008
https://bg.wikipedia.org/wiki/2009
https://bg.wikipedia.org/wiki/2010
https://bg.wikipedia.org/wiki/2011
https://bg.wikipedia.org/wiki/2012
https://bg.wikipedia.org/wiki/2013
https://bg.wikipedia.org/wiki/2014
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8A%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/2011
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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Населени места 

Общината има 33 населени места попадащи в 32 землища (32 села и град) с общо население 14 934 

жители (01.02.2011). 

Списък на населените места в община Средец, население и площ на землищата им  

Населено 

място  
Население 

(2011 г.)  

Площ на 

землището 

km
2
  

Забележка 

(старо име)  
Населено 

място  
Население 

(2011 г.)  

Площ на 

землището 

km
2
  

Забележка (старо 

име)  

Белеврен 17 42,973  Кирово 21 51,631 Мадлеш (до 1950 г.)  

Белила 32 20,348  Кубадин 70 28,498 
Копадина (до 1934 

г.)  

Бистрец 146 31,205 
Бююк бунар 
(до 1934 г.) 

Малина 93 16,657 
Харман къръ (до 
1934 г.)  

Богданово 60 61,733 
Българско 

алагюн (до 
1934 г.) 

Момина 

църква 
337 82,738 

Къзъ клисе (до 1934 

г.), Момина църква 
(от 1934 г. до 1951 г. 

и от 1994 г.), 

Желязково (от 1951 

г. до 1994 г.)  

Варовник 10 42,278 

Турско алагюн 

(до 1934 г.), 

Богданци (от 
1934 г. до 1951 

г.) 

Орлинци 315 24,009 
Орхан кьой (до 1934 

г.), Орханово (от 
1934 г. до 1980 г.)  

Вълчаново 103 42,546 

Тагар кьой (до 
1934 г.), 

Тагарево (от 

1934 г. до 1978 

г.) 

Проход 111 23,004 
Дервент дере (до 
1934 г.)  

Голямо 

Буково 
68 36,320 

Коджа бук (до 

1934 г.) 
Пънчево 33 26,638 

Кара кютюк (до 

1934 г.)  

Горно 

Ябълково 
32 32,178 

Горно 
Алмалии (до 

1934 г.) 
Радойново 63 16,366 

Боклуджа (до 1906 
г.), Кирил (от 1906 г. 

до 1950 г.)  

Гранитец 18 13,253 

Реджеп махле 
(до 1934 г.), 

Троица (от 

1934 г. до 1952 

г.) 

Росеново 30 26,585 
Гюрге бунар (до 

1934 г.)  

Граничар 8 25,970 
Тикенджа (до 
1934 г.) 

Светлина 264 26,717 
Бей махле (до 1934 

г.), Господарево (от 

1934 г. до 1951 г.)  

Дебелт 1858 49,318 
Акезлии, 

Якезлии (до 

1934 г.) 

Синьо 
камене 

25 21,161 
Юмрук кая (до 1934 
г.)  

Долно 

Ябълково 
18 29,539 

Долно 
Алмалии (до 

1934 г.) 
Сливово 87 30,158  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%86_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%BE_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%AF%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D0%AF%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%86
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BE_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%AF%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE_%D0%AF%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Драка 77 28,510  Средец 9065 63,216 

Карабунар (до 1934 

г.), Средец (от 1934 
г. до 1950 г. и от 

1993 г.), Грудово (от 

1950 г. до 1993 г.)  

Драчево 443 33,474 
Кърк чалъ (до 

1934 г.) 
Суходол 112 29,952 

Куру дере (до 1934 

г.)  

Дюлево 437 49,390 
Айваджик (до 

1934 г.) 
Тракийци 8 

в з-щето на 

с. Кирово 

Осман баир (до 1925 
г.), Лесково (от 1925 

г. до 1950 г.)  

Загорци 272 23,554 
Шабан къръ 

(до 1934 г.) 
Факия 339 73,170  

Зорница 362 46,789 
Топузлари (до 

1934 г.) 
ОБЩО 14934 1149,878 

1 населено място без 

землище  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%86_%28%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B8_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%29
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81%29
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2.2 ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДГС И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА 
 

 

ТП ДГС “Средец” е получило името си от гр. Средец, който е най-големия административен, 

стопански и културен център в района. Тук се намира и седалището на администрацията му. 

Разположено е в югозападната част на Бургаска област. На север стопанството граничи с ТП ДГС 

“Карнобат” и ТП ДГС “Бургас”, както и с поземлен фонд; на изток с ТП ДГС “Бургас”, ТП ДГС “Ново 

Паничарево”, ТП ДГС “Звездец” и с поземлен фонд; на юг с Република Турция и на запад с ТП ДГС 

“Елхово”, ТП ДГС “Тунджа” и поземлен фонд. 

Площта на стопанството обхваща 31 бр. землища /изкл. Дебелт/, от които едно землище на 

град Средец и 30 землища на следните села: Белеврен, Белила, Бистрец, Богданово, Варовник, 

Вълчаново, Голямо Буково, Горно Ябълково, Гранитец, Граничар, Долно Ябълково, Драка, Драчево, 

Дюлево, Загорци, Зорница, Кирово (в т.ч и Тракийци), Кубадин, Малина, Момина църква, Орлинци, 

Проход, Пънчево, Радойново, Росеново,  Светлина, Синьо Камене, Сливово, Суходол и Факия. 

          ТП ДГС "Средец" е разделено на четири горскостопански участъка, а именно: ГСУ "Средец", 

ГСУ "Голямо Буково", ГСУ "Факия" и ГСУ "Вълчаново".  

В горско-административно отношение ТП ДГС “Средец” се числи към Регионалното 

управление на горите гр. Бургас, а е териториално поделение на ЮИДП Сливен. 

Територията на ТП ДГС "Средец" е разположена върху северозападните разклонения на 

Странджа планина и върху единично издигащи се възвишения в северната и северозападната част на 

стопанството. Тя има форма на неправилен многоъгълник, удължен в посока север-юг - 40км. и с най-

голяма ширина в посока изток-запад – 30км. 

Горите на горското стопанство са обособени в три големи комплекса – в северозападната, 

централната и югоизточната част и от няколко по-малки по размер комплекси, разположени в 

селскостопанските земи. 

Поради равнинния, хълмисто-равнинен и хълмисто-предпланински характер на района, 

вертикалното разчленение, с изключение на югоизточната част на стопанството, не е силно изразено. 

Липсват ясно очертани планински вериги и била.  

По-характерни била на територията на ТП ДГС "Средец" са следните:  

1) Черни връх - Вълчаново ханче - Факийска река;  

2) Факийска река - Двата близнака - Големия връх;  

3) Вълчаново ханче - Голямата могила - Честата шума - Проход;  

4) Вълчаново ханче - Юнашка поляна - Росеново - Драчево;  

5) Голямо Буково – Осман баир - Двата близнака;  

6) Двата близнака - Червената пръст - Малкия Чиплак - Батак чешма, по което е границата между 

ТП ДГС “Средец” и ТП ДГС “Звездец”;  
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7) Прохода - Койчев връх - Мечков връх - Голямата поляна - Арабаджиев връх - Батак чешма, по 

което минава Българо-Турската граница. 

Тези била са вододели на реките Проходска, Пънчевска, Факийска и Младежка. 

Всички била са равни или леко заоблени, а склоновете са полегати или умерено наклонени, 

лесно проходими и удобни за работа. По-стръмни са само някои части по бреговете на река Факийска. 

Цялата територия на стопанството попада в Тракийската горскорастителна област (Т), 

подобласт Горна Тракия (Т-ГТ). На територията на стопанството разликите в надморските височини е 

от 20 до към 700 м.н.в., което обуславя разнообразие от месторастения срещащи се в един 

лесорастителен пояс и три лесорастителни подпояса.  

Това е Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински  пояс на дъбовите гори (Т-І; 0 – 

700 м н.в.) с три подпояса – подпояс на крайречните и лонгозни гори (Т-І-1; 0–700 м н.в.); подпояс на 

равнинно-хълмистите дъбови гори (Т-І-2; 0–500 м н.в.) и подпояс на хълмисто-предпланинските 

смесени широколистни гори (Т-І-3; 500–700 м н.в.);  

Най-високата точка на стопанството е Арабаджиев връх - 698 м н.в. (подотдел 452-д) на 

Българо-Турската граница, а най-ниската е в м.Аврамов мост (подотдел 187-3) - 20 м н.в., в 

североизточната част на стопанството. 

Село Белеврен е селището с най-голяма надморска височина - 400 м н.в., не само в района на 

ТП ДГС “Средец”, а и на територията на цяла Странджа. 

По-характерни върхове на територията на стопанството са следните: 

Арабаджиев - 689 м н.в.; Керван сарай - 632 м н.в; Топкору - 529 м н.в.; Чардан баир - 494 м н.в.; 

Големия чиплак - 466 м н.в.; Малкия чиплак - 457 м н.в; Еничерите - 492 м н.в; Осман баир - 477 м 

н.в.  

Средната надморска височина на дървопроизводителната площ на стопанството е 245 м.  

     Съгласно горско-географското райониране на България (Класификационна схема на типовете 

горски месторастения в НРБ” – София, 1983 г.) ДГС “Средец” попада в Тракийската горско-

растителна област, подобласт Горна Тракия. 

       По отношение на вертикалното райониране територията на стопанството се намира в един 

пояс и три подпояса.  

 

 Долния равнинно-хълмист и хълмисто предпланински пояс на дъбовите гори (Т-I, 0-700 

м.н.в.), който обхваща три подпояса:  

- подпояс на крайречните и лонгозни гори (Т-I-1, 0-700 м.н.в.)  

- подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (Т-I-2, 0-500 м.н.в.). 

- подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори (500–700 м н.в.) 

Общата площ на ТП ДГС "Средец" е 43667,0 ха. /ГСП 2011год./ От нея залесена е 39533,6 ха 
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(90,5%), незалесена дървопроизводителна – 298,4 ха (0,7%) и недървопроизводителна – 3835,0 ха 

(8,8%). 

От залесената площ 31105,3 ха (71,2%) са гори с естествен произход, а 8428,3 ха (19,3%) са 

култури. 

Незалесената дървопроизводителна площ е разпределена така: сечища – 13,9 ха, пожарища – 

2,5 ха и голини – 282,0 ха (0,7%).  

От недървопроизводителната площ най-много са поляните (заедно с поляни с храсти) – 2961,5 

ха (6,9%), следвани от нелесопригодните площи – 162,0 ха (0,4%), автомобилните пътища – 144,9 ха 

(0,3%), просеките – 128,4 ха (0,3%) и др. 

Площта на държавната собственост в ДГС “Средец” е 19352,7 ха Лесистостта на района е 

35,7%. 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На територията на ДГС “Средец” благунът и церът са основни дървесни видове в сегашния и в 

бъдещия състав. Заедно те заемат 70% от дървопроизводителната площ. Останалите видове заемат 

значително по-малка площ като с най-голямо участие е зимният дъб 6%. Площта на косматият дъб 

малко намалява, но този вид продължава да присъства значително, защото там където расте, той играе 

добра почвозащитна роля и заменянето му с други видове няма да бъде правилно. 

Иглолистните, създадени на нетипични месторастения се заменят с широколистни и тяхната 

площ като цяло силно е ограничена само върху бедни и много бедни месторастения. Значително се 

увеличава делът на видове като явор, ср.липа, брекина, скоруша, киселица, круша и други, които ще 

участват като спътници в бъдещия състав на гората. 

Специфичната  комбинация на климат, релеф, хидроложки и геоложки строеж обуславят 

голямото видово и екосистемно разнообразие на територията на стопанството. Горските екосистеми в 

района са ценни в икономически, екологичен и социален аспект, поддържат богат растителен и 

Разпределение на залесената площ по дървесни видове, ха

Черен бор

10% Други иглолистни

3%

Благун

43%

Цер

27%

Зимен дъб

6%

Други 

широколистни

11%
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животински свят и имат важни водорегулиращи, противоерозионни, рекреационни и естетически 

функции. 

По ГСП 2011год. горските територии са се  увеличили с 3746,1 ха /основно в резултат на 

новоустроени гори в ЗТ/ , а са намаляли с 1,3 ха. Резултантно площта на стопанството възлиза на 

43667,0 ха. 

Към днешна дата по отношение собствеността в горските територии на стопанството, горите и 

земите се диференцират по собственост както следва: държавни гори и земи, общински гори и земи, 

частни гори и земи /гори и земи на физически лица/, гори и земи на юридически лица и гори и земи на 

религиозни организации.   

 

 

Видове собственост Площ, ха Струкура, % 

- Държавни горски територии 19352,7 ха  44,3% 

- Общински горски територии 20467,8 ха 46,9% 

- Горски територии на физически лица 3345,2 ха 7,6% 

- Горски територии на юридически лица 435,1 ха 1,0% 

- Горски територии на религиозни организаци 66,2 ха 0,2% 

  Общо 43667,0 ха  100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разположението и големината на стопанството, както и богатата и разнообразна растителност, 

предлагат уникално съчетание от условия на местообитанията, осигуряващи добри възможности за 

наличност на всички основни видове дивеч. Характерни представители на фауната са: благороден 

елен, сърна, дива свиня, заек, вълк, чакал, лисица, дива котка. В ДДУ „Дурбалийца” и ДДУ „Кабата” 

са  създадени бази за интензивно развъждане и ползване на елен лопатар, сърна и дива свиня. 

Разпределение на горските територии по 

видове собственост, ха - ЛУП 2011год.
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На територията на ТП ДГС „Средец” има условия за растеж и развитие на голям брой 

горскодървесни, храстови и тревни видове, по-важни от които са: 

- Иглолистни  

Бял бор, черен бор, веймутов бор, зелена дугласка. 

- Широколистни  

Благун, цер, зимен дъб, летен дъб, космат дъб, червен дъб, източен бук, акация, габър, келяв 

габър, бряст, мъждрян, брекиня, клен, сребролистна липа, полски ясен, явор и др. 

- Храсти  

Леска, глог, трънка, шипка, дрян, драка, къпина, повет, смрадлика и др. 

 - Тревни  

Тревната покривка е представена с типичните за дъбовите гори различни видове житни треви, 

ягода, коприва, острица, лютиче, жълт и червен кантарион, риган, мента, мащерка, глухарче, папрати, 

лазаркиня.  

По подпояси разпределението на дървесните видове е неравномерно. Най-голямо 

разпространение имат благуновите и церовите семенни и издънкови насаждения. Те заемат различни 

части на терена, главно с по-припечни и сухи изложения с предпочитания на цера към хумусно-

карбонатните почви. Зимния дъб и източен бук се срещат главно на по-свежи и богати месторастения, 

предимно в южните части на стопанството. Насажденията са разположени обикновено върху разлети 

била и горни части на склоновете. Като спътници в дървостоите се срещат брекинята, липата, 

скорушата, клена и мъждряна. В отделни райони келявия габър има широко разпространение. В 

резултат на извършените залесявания са създадени чисти и смесени иглолистни култури, чв чиито 

състав участват основно черен и бял бор. От храстите най-често срещани са драката глога, трънката, 

шипката, дрян, къпина, повет, смрадлика, леска и др. 

След големите пожари през изминалото десетилетие новите залесявания са съобразени със 

съвременните изисквания и основно са използвани цер, благун, космат дъб. Иглолистните създадени 

на нетипични месторастения се заменят с широколистни и тяхната площ е силно ограничена само 

върху бедни и много бедни месторастения. Значително се увеличава делът на видовете като явор, 

сребролистна липа, брекиня, скоруша, киселица, круша и др., които ще участват като спътници в 

бъдещия състав на гората. 

 За начало на промишлените залесявания може да се счита създаването на първата 

широколистна култура от благун край с. Богданово през 1951год. Тя е създадена върху изоставени 

обработваеми площи, чрез сеене на жълъд в бразди. Все в този период 1953-1957 год. са създадени в 

района на с. Факия редица широколистни култури от благун и зимен дъб, акация, смесени насаждания 

от иглолистни и широколистни видове. Тези залесявания са създадени без достатъчно опит и за тях не 

са се полагали достатъчно грижи за отглеждане и опазване. 
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 Нов и определящ етап при залесяванията в района настъпва през 1957 год., когато се създават 

първите комплекси от иглолистни култури.  Създадена е вече традиция за успешно решаване на 

всички въпроси свързани със залесяванията, като се започне от избор на площи, подготовка на 

почвата, самото залесяване, отглеждане и опазване на културите. Залесяванията с иглолистни видове 

са се извършвали върху голи площи и освободените от реконструкция площи. За периода 1953-1979 

год. са залесени 113867 дка. За периода  1970-1979 год. извършените залесявания са 40790 дка,  като 

80,6% от площта е заета с иглолистни видове. 

Направените залесявания на територията на стопанството за периода 2001-2012 год. с обща 

площ от 14967 дка са предимно върху опожарените горски територии. През 2000-2001 год. горски 

пожари възникнали в поземления фонд на Община Средец навлизат в по-голямата си част в горските 

територии и причиняват невъзвратими щети от икономически и екологичен характер. Своевременно 

предприетите мерки от страна на горското стопанство спомагат върху опожарените горски територии 

да не се настанят нежелани, но по-пластични и невзискателни дървесни видове като трепетлика, 

габър, мъждрян, дрян, глог, драка и др. Предимство се дава на местни видове за залесяване, като се 

взимат предвид условията на месторастене и биологичната особеност на видовете. 

Към 31.12.2010 год. всички свободни площи от пожарищата са усвоени и няма налични такива. 

Горите и земите, собственост на община Средец, се стопанисваха от ТП ДГС "Средец" 

съгласно сключен договор от 26.10.2004 год. до 30.06.2012 год.  Понастоящем общинските горски 

територии се управляват от Общинско горско предприятие „Общински гори”. 

Съгласно ловностопанското райониране на Република България ТП ДГС „Средец” попада 

предимно в подобласт Странджа на ловностопанска област Югоизточна България, а само най-

северните части на стопанството се разполагат в Тракийската подобласт на областта Тракийска 

низина и Подбалкански полета. В ловностопанско отношение територията на ТП ДГС „Средец” е 

подразделена на пет дивечовъдни участъка, а именно:  ДДУ Царево Келеме, ДДУ Кабата, ДДУ 

Дурбалийца, ДДУ Сазладжата, ДДУ Осман баир и 27 ловностопански района на ловните дружини, 

обединени в две сдружения – ловнорибарско дружество „Средец” и ловнорибарско дружество 

„Орловица” със седалища в гр. Средец. 

Общата площ на ловните райони е 110836,7 ха, в т.ч горските територии са 43856,1 ха от които 

43667,0 ха са стопанисвани от ТП ДГС „Средец” и 189,1 ха от ТП ДГС Бургас. Земеделските 

територии са 66980,6 ха. 

Съобразно зоогеографското райониране на страната ТП ДГС „Средец” обхваща части от 

Горнотракийския и Странджанския район на Южната зоогеографска подобласт. Разположението и 

големината на стопанството, както и богатата и разнообразна растителност предлагат уникално 

съчетание от условия на местообитанията, осигуряващи добри възможности за наличност на всички 

основни видове дивеч. 
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Характерни представители на фауната имащи пряко или косвено значение за развитието на 

ловното стопанство в района на ТП ДГС „Средец” са: 

 клас Бозайници – благороден елен - вид предпочитащ обширни широколистни и смесени 

гори с много подлес, подраст и открити площи. Основно запасът му е по направление ЮЗ-СИ, където 

се намират трайно установените му сватбовища. Извън този обсег гъстотата му е неравномерна и 

постепенно намаляваща до единично срещащи се екземпляри. Сърна – типичен представител на 

границата гора – открити пространства повсеместно разпространена с променлив гъстота през 

последните години под влияние на хищничеството и бракониерството. Елен лопатар – към момента с 

локално разпространение в рамките на ДДУ Дурбалийца и ДДУ Кабата, респективно БИСД  

„Чифлика” и БИСД „Кабата”. Дива свиня – обитава повсеместно и трайно масивните горски 

комплекси с непресъхващи водоизточници. През последните години е със стабилизиран запас и в 

момента е около и малко над допустимия. Заек – повсеместно разпространен, предимно в маломерни, 

разпокъсани горски и земеделски територии. Запасът му постепенно се стабилизира с раздробяването 

на обработваемите площи и спиране на масовата химизация. Все още е под нормалния запас в 

следствие на увеличения брой на хищниците и бракониерството. Вълк – разпространен предимно в 

Странджанския район с увеличена в последните години численост. Нанася значителни вреди на 

дивеча и домашните животни. Чакал и лисица – повсеместно срещани на територията на 

стопанството. От бозайниците се срещат още и дива котка, белка, златка, невестулка, черен пор, 

язовец, видра.  

 клас Птици – гривяк, гургулица, гугутка, полудива патица, зеленоглава патица, зимно и лятно 

бърне, гъски, колхидски фазан, полска яребица, пъдпъдък. Районът на стопанството се обитава и от 

защитени видове от клас Птици. По-важни представители от тях са – кръстат орел, скален орел, 

креслив орел, малък орел, орел змияр, голям ястреб, ловен сокол, обикновен мишелов, черна каня, 

блатари, ветрушки, горска улулица, бухал, кукумявка, горска ушата сова, черен кълвач, зелен кълвач, 

голям пъстър кълвач, малък пъстър кълвач, сирийски кълвач. 

От влечугите се срещат шипоопащшатата и шипобердената костенурка, слепок, пепелянка, 

обикновена водна змия, стрелец и др. 

Като цяло екологичната обстановка е благоприятна за развитието на здрави и жизнени популации от 

всички представители на ловната фауна, обитаващи района на ДГС Средец.  

Развитието на ловното стопанство на територията на ДГС Средец бележи началото си през 

петдесетте-шестдесетте години на миналия век, когато за първи път става разделяне на територията 

на стопанството на едро и дребнодивечови развъдници. Така  наречените ловни развъдници за едър 

дивеч се формират върху компактните горски насаждения. По това време ловната фауна е 

представена главно от сърна и заек,  дивата свиня е рядкост, а благородния елен почти не е 

наблюдаван. 
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Въпреки икономическите затруднения и променящите се пазарни условия, които са в основата 

на спада на ловностопанската дейност като цяло, мероприятията през последните години отчитат 

определен възход, особено в рамките на дивечовъдните участъци. Петте ДДУ към настоящия момент, 

след проведени конкурси по установения ред, са предоставени за стопанисване и ползване от 

конкретни юридически лица на базата на сключени петнадесет годишни договори. 

На територията на ТП ДГС „Средец” се срещат редки и защитени видове (малък креслив орел, 

черен щъркел, див божур и столетни дървета/орех, дъб и др./ 

 

Сериозна заплаха за биоразнообразието на общината представляват пожарите (опустошили 

през последните години около 60 хил. дка горски територии);  неконтролираното събиране на гъби и 

билки, бракониерството и изсичането на горите за огрев. 

От голямо значение за опазване на биологичното богатство е повишаването на 

информираността и общественото осъзнаване на населението. 

Горската политика и стратегия не е предвидена да бъде статичен документ, а динамичен 

процес, адаптиращ се във времето към конкретните нужди на сектора, икономическата обстановка в 

страната и цялостната политика на правителството. Отговорни за изпълнението на горската политика 

са всички заинтересовани в горския сектор.   
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2.3 МЯСТО НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ 

 

 

Горите в района на ТП „ДГС Средец” , като източник на дървесина, странични ползвания и други 

полезности, имат местно и общонационално значение. Голямо е значението им и за 

икономическото развитие на селищата в община Средец. Част от добитата дървесина и 

недървесни горски продукти, задоволяват нуждите на местното население. Това задоволяване се 

осъществява от Общинското горско предприятие към Община Средец, а малки количества – от 

държавни горски територри – стопанисвани от ТП „ДГС Средец”. 

Дървесината за промишлени цели и тази за местното население се добива от фирми, 

регистрирани за работа в горите, съгласно чл.241 от ЗГ. Болшинството от тези фирми са 

регистрирани в селищната система на Община Средец. Добивът на дървесина се възлага за 

изпълнение от ТП „ДГС Средец” на дърводобивните фирми чрез конкурсни процедури по 

Наредбата за възлагане на дейности в горските територии към Закона за горите. Продажбата на 

добита дървесина /на склад или прогнозни количества/, както и продажбата на дървесина на 

корен се осъществява чрез търгове в т.ч. и електронни. Дървесината се закупува на временен 

склад или на корен от фирми - прекупвачи, които от своя страна я препродават на физически 

лица или дървопреработвателни предприятия и цехове. 
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2.4 ЗАИНТЕРЕСОВАНИ  СТРАНИ 
 

При проучването бяха идентифицирани следните заинтересовани страни/ групи: 
 

Заинтере 

сована 

група 

Представители Взаимовръзки на 

представителите на 

заинтересованата 

група с ДГС 

Степен на 

социално 

въздействие на      

дейностите на 

ДГС 

произтичащи 

от взаимовръзк 

ата със 

заинтересов 

аната страна 

Сфери с най-голямо 

социално въздействие 

от дейността на ДГС 

произтичащи от 

взаимовръзката със 

заинтересованата 

страна 

   (високо- 

средно- 

ниско) 

 

Държавни 

институц 

ии 

Изпълнителна 

агенция по 

горите 

Регионална 

дирекция по 

горите - Бургас 

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 – 

Бургас 

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; 

 
Дирекция 

„Инспекция по 

труда“ - Бургас 

Спазване на 

трудовото 

законодателство 

средно спазване на правилата 

за безопасност на труда 

на горските работници; 

   спазване на изисквания 
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    на Кодекса на труда за 

горските работници; 

 
Районно  

управление – 

Средец към 

Областна 

дирекция на 

МВР - Бургас 

Извършване на 

оперативно- 

издирвателна, 

охранителна, 

контролна дейност, 

дейност по 

разследване и 

административнонака 

зателна 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" - 

Средец 

Пожарна безопасност 

и защита на 

населението 

високо превенция и борба с 

горските пожари; 

Местно 

население 

Кмет на 

Общиниа 

Средец, 

Общинска 

администрация, 

кметове и 

кметски 

наместници на 

населените 

места 

Осигуряване на 

базисни нужди на 

местното население 

високо осигуряване на местното 

население с дърва за 

огрев; 

паша в горите; 

опазване на 

водоизточниците за 

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; 

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 Осъществяване на високо осигуряване на 
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 сферата на 

горското 

стопанство 

горскостопанските 

дейности на терен в 

т.ч. – дърводобив, 

залесяване, 

лесокултурни 

дейности, 

строителство и 

поддръжка на горски 

пътища; 

дървообработване 

 равноправен достъп до 

дейности възлагани от 

ТП ДГС и спазване на 

свободната 

конкуренция; 

осигуряване спазването 

на безопасността на 

труда; 

своевременно 

разплащане с 

подизпълнителите; 

 
Предприемачи 

в областта на 

туризма 

Ползване на част от 

горските територии за 

развитие на туризъм 

ниско съобразяване на 

горскостопанските 

дейности с 

туристическите 

маршрути/ обекти; 

   поддържане на 

туристическите 

маршрути в горските 

територии; 

   осигуряване 

безопасността на 

туристите; 

 
Частни Управление на средно  зачитане на правата на 

горовладелци съседни територии  собственост и ползване 

   в т.ч. при ползване/ 

   преминаване на гори 

   собственост на частни 

   лица; 

Неправит 

елствен 

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 

средно съобразяване на 

горскостопанските 

дейности по време, 

място и начин на 

провеждане с лова и 

опазването на дивеча; 
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  дивеча).   

 
Екологични 

неправителстве 

ни организации 

– 

WWF - 

България 

Българско 

дружество за 

защита на 

птиците 

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; 

Зелени Балкани   

   

Българска 

Фондация 

„Биоразнообраз 

ие“ 

  

 
Туристически 

дружества 

Ползване на част от 

горските територии за 

развитие на туризъм 

ниско  съобразяване на 

горскостопанските 

дейности с 

туристическите 

маршрути/ обекти; 

   поддържане на 

туристическите 

маршрути в горските 

територии; 
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2.5 ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И СФЕРИ НА СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
 

 

2.5.1 ДОСТЪП ДО ГОРАТА И ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ 
 

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 

ТП ДГС „Средец“. 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 – Бургас 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. 

Ограничено е движението на товарни превозни средства и пътни превозни средства с 

животинска тяга освен за изпълнението на горскостопански дейности. 

От проведените интервюта със заинтересованите страни, не бяха идентифицирани случаи 

на ограничаване на достъпа до гората извън предвидените по закон случаи от страна на ТП 

ДГС „Средец“.  

 

2.5.2 ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА. ОСИГУРЯВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА МЕСТНОТО 

НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ 
 

Съгласно действащият Горскостопански план общото предвидено ползване на дървесина 

от държавните горски територии за 10-годишен период (2011-2021 г.) възлиза на 424270 м3 

стояща маса или 316790 м3 лежаща маса, съответно по 31679 м3 годишно. Като цяло това е 

най-видимата и оценяваната част от дейността на ТП ДГС „Средец“. Малка част от това 

ползване /около 2%/ се предлага на местното население, като тя не е ключова за 

задоволяването на нуждите на жителите на Община Средец. Тези нужди се задоволяват 

основно от Общинско горско предприятие Средец от гори, собственост на Общината. 

 

 

2.5.3 ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИТЕ 
 

За възпроизводство на горите на територията на ТП ДГС „Средец“ се разчита основно на 

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

От направените проучвания за хода на естественото възобновяване е установено, че върху 

залесената площ на стопанството, особено в определени райони, съществуват добри 

условия за естествено възобновяване. При правилно извеждане на горскостопанските 

мероприятия естественото възобновяване може да бъде успешно. За подпомагането му е 

предвидено изсичане на подлесната растителност за десетилетието на площ от 2739 ха, 
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като това ще се извърши не по-малко от два пъти през десетилетието. Предвидено е и 

отглеждане на млади насаждения в размер на 4680 ха.  

Необходимо е при наличие на семеношение в буковите, дъбовите и церовите насаждения, 

събрания жълъд да се използва за подпомагане на възобновяването. Това може да става 

още през същия сезон, като се внася жълъд на копки под склопа на насажденията. 

Където по обективни или субективни причини естественото възобновяване е 

компрометирано или е невъзможно да се появи, се предвижда залесяване след изчакването 

на законово регламентирания срок от 3 години, определен с член 97 от Закона за горите. 

През ревизионния период на последния ГСП е предвидено да се извършат залесявания 

върху 22,9 ха или по 2,3 ха средногодишно. 

 

2.5.4 ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ РЕСУРСИ 
 

Паша и недървесни горски продукти 
 

Горите на стопанството са източник и на различни странични ползвания. От голямо 

значение за общината е пашата на добитъка, която се допуска на територията на 

стопанството. Налице е съгласуван с Общината План за паша. Пашуването се осъществява 

основно в земеделски територии и общински горски територии, поради обстоятелството, че 

те са разположени в близост до населените места. Ежегодно се добиват следните горски 

продукти: сено, листников фураж, билки, горски плодове, гъби и др. Наличието на големи 

количества билки и гъби създава предпоставка за развитието билкарството и гъбарството 

като алтернативен поминък в някои райони на общината. 
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2.5.5 ЛОВ, РИБОЛОВ И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА И РИБАТА 
 

Районът на стопанството представлява добра база за развитието на интензивно ловно 

стопанство със значителни дивечови запаси и видово разнообразие. Ловното стопанство 

има дългогодишни традиции на територията на общината може да окаже силно влияние 

върху развитието на туризма. 

Дивеча и рибата се опазват основно от служители по горите –  РДГ, ТП ДГС, Общинско 

горско преприятие, и също и от ведомсвени служители на  РИОСВ, ИАРА, МВР, Ловни и 

риболовни сдружения и техните членове и др.   

Реките Факийска и Средецка предлагат условия за провеждане на любителски риболов. 

Видовото разнообразие в тези реки е голямо и те представляват значителен интерес за 

любителите на спортния риболов. 

 
 

2.5.6 ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ 
 

Опазването на горските територии от страна на ТП ДГС „Средец“ се осъществява в 2 

направления по силата на Закона за горите: 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 ТП ДГС 

„Средец“ е при установяване на данни за извършване на престъпления, свързани с 

дейностите в горите незабавно да сигнализират органите на МВР и РДГ и да съдействат за 

тяхното разкриване. Освен от служители на стопанството, контролът се осъществява и от 

РДГ – Бургас, чрез мобилни групи и чрез проверки на Контролен горски пункт 

„Вълчановско ханче”. 

 Териториите, попадащи в Община Средец, са обширни. Преобладават земеделските 

територии, а горските такива са пръснати по цялата площ на общината, рядко обособени в 

компактни масиви в планинската част в пограничната зона с р. Турция. Налице е обширна 

и отворена горскопътна мрежа, свързана с републиканската с пътищата Средец – Бургас, 

Средец-Елхово и Средец- Ямбол.  

Посочените по- горе обстоятелства затрудняват значително работата по охраната и 

опазването на дивеча и рибата.   
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2.5.7 ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ 
 

Превенцията и борбата с горските пожари е една от социално значимите дейности на ТП 

ДГС „Средец“, тъй като за кратко време може да бъде унищожен значителен обществен 

ресурс, а в някои случаи да бъде засегната сигурността и имуществото на гражданите. 

Ролята на ТП ДГС „Средец“ в тази насока се оценява изключително позитивно от 

обществото, макар и често усилията на служителите на горите за потушаването на даден 

пожар да остават на по-заден план. Налице е План за опазване на горите от пожари 

съгласуван от специална комисия назначена от Областната служба Пожарна безопасност и 

защита на населението. ТП ДГС „Средец“ разполага със специализиран високопроходим 

автомобил за борба със горските пожари и оборудвани депа с противопожарен инвентар. 

Осъществява се денонощно наблюдение на горските територии и има сформирана група за 

бързо реагиране. Работи се съвместно с РСПБЗН, гасаческите групи към Общината, 

доброволни гасачески формирования от местните общности и др. 
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2.5.8 ПОДДЪРЖАНЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО НА ЕКОСИСТЕМИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА 

БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ТЯХ 
 

В териториалния обхват на ТП ДГС „Средец“ попадат осем защитени територии, които отговарят 

на т.1 от ВКС 1.1. По смисъла на Закона за защитените територии, категориите ЗТ са както следва:   

            Защитени местности : 

 " Белия камък “ - с.Варовник – 4439 дка обявена през 1994 год. – запазване на 

местообитанията на редки видове птици / малък креслив орел и др. / 

 “ Невестин гроб “ - с.Факия – 606 дка обявена през 1990 год. - запазване на 

местообитанията на редки видове птици / черен щъркел и малък креслив орел / 

 “ Пладнището “ - с.Вълчаново – 690 дка обявена през 1990 год. - запазване на 

местообитанията на редки видове птици  

 Защитена местност “Царски кладенец” - с.Росеново - запазване на местообитанията 

на защитени и редки растения и техните съобщества /находище на див божур/, 

обявена със заповед РД 1020/28.12.2001год. 

            Природни забележителности : 

 „Долмен “ - с. Д.Ябълково - “ Влахов дол “ – 1973 год; 

 “ Долмен “ - с. Д.Ябълково - “ Лозенски дол “ - 1973год. 

 “ Долмен “ - с. Г.Ябълково - “ Паша дере “ - 1973 год. 

 “ Големия камък “ - с. Д.Ябълково - скално образувание - 1973год.         

Защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в частта й по директива 

92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко 

Директива за хабитатите) с обща  площ е 19695,6 ха, от която залесена 17850,6 ха и  незалесена 1845,0 ха 

и обхващащи:  

- Защитена зона “Факийска река” с код BG0000230 

- Защитена зона “Средецка река” с код BG0000198  

-  Защитена зона “Войнишки бакаджик” с код BG0000513 

-  Защитена зона “Дервентски възвишения 2” с код BG0000219 
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          Защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в частта й по директива 

79/409/ЕЕС за съхранение на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците) Общата им площ е 

11957,8 ха, от която 11026,8 ха залесена и 931,0 ха незалесена и обхващащи: 

- Защитена зона “Западна Странджа” с код BG0002060. 

За запазване на правилна организация, стопанисване и управление, ТП „ДГС Средец” е 

разделено на четири горскостопански участъка: I ГСУ „Средец”, II ГСУ „Голямо Буково”, III ГСУ 

„Факия” и ІV ГСУ „Вълчаново”. 
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Съгласно списъка към Приложение 4 на Националното ръководство за определяне на ГВКС, за 

територията на ТП ДГС „Средец“ са идентифицирани 8 типа редки, застрашени или изчезващи 

екосистеми. 

 
G1.6E12 Stranja oriental beech forests - Това местообитание е свързано с горите от Fagus orientalis в 

Странджа 

 
G1.76A41 Stranja [Quercus polycarpa] forests - Към местообитанието се отнасят 

ксеромезофитни дъбови гори с преобладаване на източен горун (Quercus polycarpa) 

 
G1.7C41 Silver lime woods - Гори с ясно изразено доминиране на сребролистна липа (Tilia 

tomentosa), възникнали предимно вторично на мястото на дъбови гори. 

 
G1.A4 Ravine and slope woodland - Смесени широколистни гори разположени на стръмни и урвести 

места. Характерни растителни видове са планински ясен (Fraxinus excelsior), обикновен явор (Acer 

pseudoplatanus), дребнолистна липа (Tilia cordata) и едролистна липа (Tiliaplatyphyllos). 

 
G1.2232(0) Helleno-Balkanic ash-oak-alder forests (Longos forests) - Смесените низинни и крайречни 

гори и лонгози са част от интразоналната растителност, разпространена в долините на редица реки 

в България. 

 

 G1.7371   Eastern sub-Mediterranean white oak woods  /Светли и сухи гори доминирани от космат дъб 

(чисти или смесени с други термофилни видове)/ 

 

 

        G1.2232(0)   Helleno-Balkanic ash-oak-alder forests (Longos forests)  /Заливни лонгозни гори с участие 

на летен дъб/ 

 

 

G1.A322   Dacio - Moesian hornbeam forest /Панонски габърови гори с Carpinus betulus смесени с 

горун Quercus petraea и източен бук Fagus оrientalis/  

 

Гори във фаза на старост (Old growth forests) – 5% 

Представителни образци от естествени горски екосистеми - 10% 



 

 
 

 

2.5.9 ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ 
 

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

адекватното управление/ ползване на горите в голяма степен зависи количеството и качеството 

както на водите за битови нужди така и на тези за напояване. В горите с водоохранна функция 

провеждането на стопанска дейност се извършва съобразно Правилника за определяне, 

устройство и стопанисване на горите и териториите със специално предназначение. 

Опазване на водните течения – изисквания както следва: 

 

- Опазване на буферни зони (15-20 m) покрай постоянни водни течения 

- Машините за дърводобив не трябва да навлизат във водните течения, освен на определените и 

проектирани за целта места за пресичане; 

- В случаите, когато се налага пресичане на водно течение, се изграждат защитни съоръжения 

(мостове, каменна облицовка на дъното и др.) или се поставят тръби; 

- Не се извършва извоз на дървесина и преминаване на транспортни средства по протежение на 

водни течения или речни легла. В случаите, когато няма друга технологична възможност, това се 

позволява след одобрение на директора на ТП „ДГС Средец”, като в края на извозния път във 

водното течение се изгражда шахта за улавяне на почвените частици, която се почиства 

периодично; 

- Остатъци от сечта (клони, връшки и др.) не се складират в и в непосредствена близост до 

постоянни и непостоянни водни течения. Остатъци от сечта, попаднали във водното течение или 

речното легло, се отстраняват своевременно. 

 

2.5.10 ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОМИНЪК 
 

Горският сектор на територията на община Средец създава възможности за заетост и е източник 

на доходи за не малка част от населението. Налице са различни социални измерения на 

въпросите свързани със заетостта осигурявана директно от ТП „ДГС Средец” от една страна и от 

фирмите изпълнители на дейностите от друга. 

Имиджът на стопанството като работодател е изцяло 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, гарантирани привилегии като 

отпуск и болнични, осигуряването на работно облекло, дърва за горене и др. 
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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. Горските надзиратели преминават допълнителен курс 

за
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правоспособност за носене на оръжие. Освен началния, се извършва и периодичен инструктаж по 

безопасност на труда. 

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

регламентирани компенсации за всеки от тях. 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. 

 

2.5.11 ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРВОДОБИВНИТЕ 

ФИРМИ. 
 

Възлагането на дейностите в горските територии в т.ч. залесяване и дърводобив става по силата 

на специална Наредба по Закона за горите, която най-общо следва принципите на свободната 

конкуренция. По  силата на Закона за горите, ТП „ДГС Средец”  може да предостави и 

предоставя до една трета от годишното си ползване на дървесина за добив или за преработване 

на местни фирми, което се оценява положително от последните и благоприятства за увеличаване 

на заетостта на жителите на Общината в горскодобивния сектор. 

 
2.6 ПРИНОС НА ТП „ДГС Средец” КЪМ МЕСТНОТО СОЦИАЛНО И

 ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ   

 

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

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

ТП „ДГС Средец” и местната общност. 

Примери за позитивен екологичен и социален и икономически ефект 

 

- осигуряването на питейна вода от добре поддържаните гори във вододайни зони 

- осигуряването на чист въздух и микроклимат с лечебни качества 

- създаването на добри условия за съществуване на генетично и биологично многообразие в 

горите, които са стопанисвани по щадящ за природата начин и др. 

- възстановяване на местообитание на видове 

- възстановяване на екосистеми 

- залесявания с подходящи видове на мястото на настъпили природни нарушения или пожари 

- възстановяване на покритието с гора след антропогенни и природни нарушения 
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- охрана на горските територии и ресурси 

- задоволяване на нуждите от дървесина, НДГП и лов 

- осигуряването на достъп до гората (за рекреация, туризъм, събиране на НДГП и др.) в следствие 

изграждането на горски пътища и строеж на горски заслони. 

- осигуряването на добри условия за естетическа наслада - изграждане на кът за отдих, чешми 

- поддържане на туристически маршрути 

- съвместни дейности с училища, кметства, други организации 

- осигуряване на обучения и информация 

- осигуряване на работни места и стажантски програми 

- предоставяне на дървен материал или финансови средства като дарения 

- подпомагане на местните общности в критични ситуации (спасителни акции, гасене на пожари, 

разчистване на пътища и др.) 

 

 

2.7 КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ТП „ДГС Средец” И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ. 

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ. 

 

По всеобщо мнение комуникацията между заинтересованите страни и „ДГС Средец” е на добро 

ниво. Особено положителни в своите оценки в това отношение са представителите на 

институциите и местните кметове. В РДГ - Бургас, като контролна институция, не са постъпвали 

оплаквания от местните хора заради отношението на служителите на стопанството. 

Не са констатирани и съществени проблеми с достъпа до информация. Горскостопанският план, 

като основен документ за стопанството е публичен и няма случаи на отказ от страна на „ДГС 

Средец” по постъпили искания по Закона за обществен достъп до информация. В своите 

отговори, служителите се стремят специализираната информация да се представя в по-достъпен 

за обществото език. 
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2.8 МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ  ЕФЕКТИ 

 

 

За преодоляване на индентифицираните и потенциалните негативни социални въздействия от 

дейността на „ДГС Средец”, се предвижда прилагането на следните механизми: 

Механизъм за провеждане на текущи консултации със засегнатите/ заинтересованите 

страни 

Провеждането на редовни консултации със засегнатите/ заинтересованите страни е от ключово 

значение за преодоляване на негативните социални въздействия от дейността на „ДГС Средец”. 

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  . 
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Заинтересована/ 

засегната страна 

Дейност на „ДГС 

Средец” със 

социално 

въздействие 

Начини и средства за 

въвличане на 

заинтересованите 

страни и намаляване на 

негативните 

социални въздействия 

Периодичност/ 

срокове 

Служители на ТП ДГС  

„Средец” 

Изпълнение на 

планираните 

мероприятия 

Подобряване на 

уменията на 

служителите за 
изпълнение на 

горскостопанския план и 

годишните оперативни 

планове 

Ежегодно 

 Осигуряване на 

здравословни и 

безопасни условия на 

труд за персонала на 

ТП „ДГС Средец” 

Провеждане на начален, 

периодичен и текущ 

инструктаж. 

Начален инструктаж 

– при всеки случай на 

новопостъпил 
служител 

  Периодичен 
инструктаж – на 
всеки 3 месеца 

  
Текущ инструктаж – 

преди започване на 

рискови дейности 

  Предоставяне на лични 

предпазни средства и 

специално работно 
облекло и осигуряване 

използването им 

Ежегоден преглед на 

наличните лични 

предпазни средства и 
специално работно 

облекло за всеки 

работник 

 
Ежедневен контрол 

за използване 

  Изготвяне/ актуализация Съгласно 

на оценка на риска за изискванията на 

всички работни позиции трудовото 

 законодателство 

 (НАРЕДБА № 5 от 

 11.05.1999 г. за реда, 

 начина и 

 периодичността на 

 извършване на 

 оценка на риска) 

Кметове 

общините/ 

населените места 

на Предоставяни услуги Изпращане на 

информация за услугите, 

които се предлагат на 

Ежегодно 
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местно население  местното население 
(извадки от 

Горскостопанския план; 

маркиране на дървета за 
сеч; продажба на 

дървесина; издаване на 

разрешителни; 

туристически услуги и 

др.) 

 

 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 

правилата за ползване 

Ежегодно преди 

началото на 

отоплителния сезон 

 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 Уведомяване в случай 2 седмици преди 
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 ресурси на въвеждане на 
ограничения или 

забрани за достъп до 

определена горска 

територия от страна на 

РДГ-Бургас 

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 

1 месец преди 

наемане на нужния 

персонал 

 
Уведомяване на 

местните кметове 

 

 Дискутиране на Провеждане на срещи с Ежегодно 

възможности за местните кметове и  

принос на ТП „ДГС 
Средец” към 

местни лидери  

местното социално и (желателно е участието  

икономическо на представители на  

развитие ЮИДП)  

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 
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Изпълнители на 

горскостопанските 

дейности 

Осигуряване на 

здравословни и 

безопасни условия на 

труд за работниците 

при всички видове 

теренни дейности 

Изискване от фирмите 

на: 

 

валидна оценка на риска 

на работните позиции; 

Като част от всяка 

тръжна процедура 
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  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 

 

  Провеждане на начален и 
текущ инструктаж. 

 

Изискване на 

доказателства за 
проведен начален/ 

текущ инструктаж от 

страна на фирмата 
изпълнител 

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 

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 
изпълнителите на 

дейности и 

фирмата, определена за 

развитие/ поддръжка на 

горскопътната мрежа за 

търсене на решения по 

въпроса с осигуряване на 

достъп до обектите за 

дърводобив 

Ежегодно 
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  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 промени в 
нормативната 

уредба 

  Иницииране на 
дискусии на ниво 

ЮИДП за повишава на 

разценките за 
горскостопанските 

дейности 

Ежегодно 

 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 

страницата/ изпращане 

на писма 

Текущо 

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 
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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 

Забележка: В таблицата не са включени взаимодействията на ТП „ДГС Средец” с различните държавни 

институции, тъй като те са строго регламентирани в различните закони и социалното въздействие, 

резултат от тези взаимодействия, е по-скоро индиректно. Не са включени и задълженията на ТП „ДГС 

Средец”, произтичащи от законодателството. Посочените срокове са минимално допустимите. 

 

 

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 FSC, и по което се очаква отговор. ТП „ДГС Средец” е разработило и въвело 

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: 

 собствеността на горите и земите, правото на ползване или предоставянето на концесии; 
 

 нанесени щети върху собственост на горските работници, случаите на професионални 

заболявания и трудови злополуки при работа за горското стопанство; 
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 въздействието на горскостопанските дейности върху местните общности или околната 

среда. 

Процедурата за разрешаване на спорове се разработва с участието на заинтересованите страни 

като процесът се документира. 

Осигуряване на публичност на ключови документи 
 

Във връзка със горската сертификация, ТП „ДГС Средец следва да предприеме стъпки по 

осигуряването на публичност чрез своята уеб страница на: 

- процедурите за разрешаване на спорове със засегнати и заинтересовани страни, за 

подаване на оплаквания и сигнали; 

- ангажиментите за недопускане на корупция в т.ч. задължението да не се предлагат или 

приемат каквито и да било парични или друг тип подкупи; 

- писмените документи, отразяващи дългосрочната ангажираност на горското стопанство 

към принципите и критериите на FSC и свързаните политики и стандарти; 

- начините, по които местните общности могат да участват в процеса по планиране на 

горскостопанските дейности и обекти; 

- изготвената Оценка за социалното въздействие от дейността; 
 

- изготвеният  Доклад  за  горите  с  висока  консервационна  стойност (с изключение на 

конфиденциална информация); 

- резюме на целите на управление; 
 

- резюме от горскостопанския план (в т. ч. обзорна/тематични карта на горското 

стопанство) – предоставя се за безплатно за ползване с изключение на конфиденциалната 

информация; 

- резюме на резултатите от провеждания мониторинг (с изключение на конфиденциалната 

информация). 

Подобряване на информираността на заинтересованите страни относно изискванията на 

горската сертификация 

По време на обсъжданията стана ясно, че информираността на всички заинтересовани страни във 

връзка със сертификацията на горите е ниска и има множество конкретни въпроси,  основно от 

страна на дърводобивните фирми и техните служители. 
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Това налага своевременно да стартира информационна кампания в региона, чиято основна цел на 

следва да бъде разясняване на процеса на сертификация – цели и задачи, процедури, 

продължителност и др. както и на конкретните изисквания на FSC имащи отношение към 

съответната заинтересована страна. Основен акцент в кампанията трябва да се постави на 

конкретни, лесно разбираеми и оценими ползи за местното население и всички заинтересовани 

страни. 

 
3 АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА ОЦЕНКА 

 

 

3.1 АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪКА НА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ/ ЗАСЕГНАТИТЕ  СТРАНИ 

Списъкът на заинтересованите/ засегнатите страни от дейността на ТП „ДГС Средец страни 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. 

 
3.2 АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА ОЦЕНКА 

 

Оценката за социалното въздействие от дейността на ТП „ДГС Средец “ се актуализира в случаи на 

съществена промяна в социално-икономическата обстановка в страната/ района. 
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