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СЛРБ             Съюз на ловците и риболовците в България 
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ОПР                 Общински план за развитие 
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Д „БТ” Дирекция „Бюро по труда” 
ЛРС             Ловно рибарско сдружение 
НОИ             Национален осигурителен институт 
ОСВ             Оценка на социалното въздействие 
ГСП                 Горско стопански план 
ГТДС              Горска територия държавна собственост 
ЗТОС              Залесена горска територия общинска собственост 
РСПАБ Районна служба „Пожарна и аварийна безопасност” 
ПРООН Програма за развитие на ООН 
 НГП              Недървесни горски продукти 
 FSC              Forest Stewardship Council (Съвет за управление на горите) 
дка            декар (1 дка = 1000 м2) 
ха            хектар (1 ха = 10 дка) 
кг            килограм 
т.            тон (1 т. = 1000 кг) 
м3           кубически метър 
Є           евро (Є 1 = 1,95883 лв.  
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РЕЧНИК  НА НЯКОИ ПОНЯТИЯ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ДОКЛАДА 
Оценка на социалното въздействие - Процес на анализ, мониторинг и управление на 

желаните и нежелани социални последици, както позитивни така и негативни, резултат на 
планирани интервенции (политики, програми, планове, проекти) и всякакви процеси на 
социална промяна в резултат на тези интервенции. Основната му цел е да доведе до по-
устойчива и хармонична биофизична и човешка околна среда. 
Заинтересовани страни Човек или организация, които проявяват интерес към дейността 

на ДГС “Айтос” или неговият териториален обхват Интересът им може да бъде повлиян 
положително или отрицателно. 
Засегната страна    -   Всяко лице или група, които са повлияни или биха били повлияни от 

дейността на ТП ДГС Казанлък – физически или юридически лица упражняващи дейност на 
територията на ДГС,собственици на имоти в тази територия, държавна и общинска 
администрация неправителствени организации и др. 
Анализ на вторична информация Метод за събиране на информация, при който се 

прави преглед на вече налични източници. Такива могат да бъдат доклади, анализи и др. 
Дълбочинно интервю Метод за събиране на информация, при който даден проблем се 

изследва обстойно, в дълбочина. Търси 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 (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. 
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І. Въведение 
 
ТП „Държавно горско стопанство- Казанлък ще  се сертифицирано през м.април 2020  г.  
по Принципи и критерии на Съвета за стопанисване на горите (FSC).  

В процеса на сертифициране  бе изготвен доклад на Горите с висока консервационна стойност 
(ГВКС) на територията на стопанството и са въведени редица процедури и практики допълващи 
изискванията на националното законодателство с цел екологосъобразно, социално ориентирано  
и икономически издържано управление на горите.    
     С въвеждането на Националния стандарт през 2016 г всички доклади и аспекти на 
стопанисване и управление на горите на територията на стопанството са актуализирани и 
адаптирани към окончателно въведените девет (за Р.България) принципа за сертификация по 
системата на FSC 
1.  Прилагане на законодателството - спазва се националното законодателство, както и  

международните договори, конвенции и споразумения, които страната е подписала. 
2. Права на работниците и условия на труд – поддържа се и/ или се подобрява социалното и 

икономическото благосъстояние на работниците. 
4. Обществени отношения – осигуряване на принос за поддържането и насърчаването на 

социалното и икономическо благополучие на местните общности. 
5. Ползи от гората - горскостопанските дейности осигуряват ефективното използване на целия 
спектър от продукти и услуги от горите, с което се поддържа и подобрява дългосрочната 
икономическа стабилност и широк кръг от екологични и социални ползи. 
6. Екологични стойности и въздействия – осигурено е поддържане, опазване и/или 

възстановяване на екосистемните услуги и екологичните стойности и не се допускат 
отрицателните екологични въздействия. 
7. Управленско планиране – налице са и се прилагат Планиращи документи, служещи за 

насочване работата на персонала, информиране на засегнатите и заинтересованите страни и 
обосноваване на  управленските решения. 
8. Мониторинг и оценка - извършва се мониторинг на напредъка за постигане на целите на 

управление, въздействията от горскостопанските дейности и състоянието на гората. 
8. Високи консервационни стойности – поддържат се и/или се подобряват високите 

консервационни стойности в горите. 
10. Осъществяване на горскостопанските дейности – дейностите в обхвата на сертификация, 

са планирани и изпълнени в съгласие с икономическите, екологичните и социални политики на 
Организацията и в съответствие с Принципите и Критериите на FSC. 
Основните аспекти в сертификационните политики на FSC видно са икономически, екологичен и 
социален. 
Именно социалният аспект е предмет на ОСВ. Това е свързано със значимостта на горите за   
цялото общество . 
 
Іа. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО 

Целта на Оценката за Социалното Въздействие на дейностите на ТП ДГС Казанлък е да 
идентифицира и обобщи въздействията, които дейностите в горското стопанство пряко или 
непряко върху местните общности, екологичния баланс и  социално-икономическото развитие на 
региона чрез решаване на следните задачи: 
 

 идентифициране на всички дейности в техния пълен обем и интензивност, както и тяхното 
позитивно и/или негативно въздействие върху заинтересованите страни в региона,  

 идентифициране на основните групи заинтересовани лица в района на ТП ДГС Казанлък,  
 

 провеждане на дълбочинни интервюта, срещи и групови дискусии със засегнатите 
заинтересовани страни за идентифициране на въздействията, измерване на обема им и 
изучаване на гледната точка на заинтересованите страни  

 да се анализират и дефинират начините за намаляване на негативните въздействия,  
 

 предлагане на механизъм за контакт със засегнатите групи с оглед мониторинг на 
ефективността на мерките за намаляване на негативните въздействия. 
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Іб. МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 
Те се базират на: 

 Преглед и вторичен анализ на предоставената документация; 

 Контакти и консултации с ръководството на ТП ДГС Казанлък . 

 Посещение на място, дълбочинни интервюта и групови дискусии с представители на 
местните заинтересовани страни 
Основните сфери на интерес на Оценката за социално въздействие са дефинирани съгласно 
„Принципи и Критерии за Управление на Горите” на FSC. (Виж Прил. N 1). Това наложи при 

провеждане на ОСВ да се използват основно качествени методи за събиране на информация: 

 Консултативни срещи; 

 Дълбочинни интервюта; 

 Групови дискусии; 

 Наблюдение. 
 
Основните целеви групи са дефинирани съобразно целите и задачите на ОСВ, като 4 им включва 
два етапа  
– а) предварителен етап на базата на експертна оценка и 
 б) прецизиране след проведените разговори с ръководството на ТП ДГС Казанлък”: 

 Ръководството и работещите в ТП ДГС Казанлък; 

 Представители на общинските администрации на общините, на чиято територия е 
разположено ДГС “Айтос”; 

 Представители на местния бизнес, свързан с използуването на горите; 

 Представители на местното население; 

 Представители на местни организации и асоциации. 
Проучването е проведено с първоначалния ангажимент на ТП ДГС Казанлък към принципите на 
„Временния стандарт на FSC  между 10.01. и 20.02.2007 г. , актуализиран е чрез повторни 
анализи и публично обсъждане през м.май 2018 г и включва: 
Преглед и вторичен анализ на предоставената документация.  
Горскостопански план на ТП ДГС Казанлък,  
Доклад за „Горите с висока консервационна стойност на територията на 
 ТП ДГС Казанлък “- актуализиран 
Анализ на свързаността с Общинския план за развитие на общините Казанлък.,  
Националния стандарт на FSC включващ международните принципи и критерии за стопанисване 
на горите 
Контакт с ръководството ТП ДГС Казанлък”. 
 Срещи , дискусии, обсъждания, анализи, интервюта и обучения 
Посещение на ТП ДГС Казанлък и региона.  
Посещението на обектите и региона се провежда периодично (документирано или не) с местните 
заинтересовани страни, с оглед текущо идентифициране на обема и възможните въздействия на 
основните дейности на тези институции, както и дефиниране в детайли на възможните засегнати 
заинтересовани страни. Подборът на участниците в изследването е направен на базата на степен 
на взаимодействие и зависимост от дейността наДГС Казанлък, интереси и възможно позитивно 
и/или негативно въздействие, понякога на произволен принцип. 
Доклад за Оценката на социалното въздействие:. 
  Събраната информация бе обобщена и анализирана с оглед установяване на всички 
дейности в техния пълен обем и интензивност и степента на тяхното въздействие На тази основа 
са формулирани и предложени  мерки за предотвратяване на негативните ефекти от дейността 
на ДГС и е предложен механизъм за въвличане на местните общности в планирането и 
изпълнението  на горско стопанските дейности.. 
 
ІІ.РЕЗУЛТАТИ 
ІІ.1. Общи социално – икономически характеристики на региона 
ТП ДГС Казанлък е разположено в землищата на 17 населени места на територията на 
„ Община Казанлък с „ обща площ от 635 кв.км 
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Общият брой на населението в тези 17 бр. населени места към 15,03,2020 г.  По данни на  
сл. ГРАО  е 65 697 жители. Разпределението мъже:жени е приблизително 51% : 49 %. 
Населението според възрастовата сруктура е  пр. 15 % под трудово способна възраст , пр.58 % в 
трудово спобобна и  28 % в пенсионна възраст. 
  
Таблица N 1:  
Брой на населението в региона на ТП ДГС Казанлък по данни на сл. ГРАО  към 15,03,2020 
-------------------------------------------  

|                            |Постоянен и  

|     Населено място         |наст.адрес   

|                            |в същото НМ  

------------------------------------------  

|ГР.КАЗАНЛЪК                     46190  

|ГР.КРЪН                          2981  

|ГР.ШИПКА                         1093  

|С.БУЗОВГРАД                      1890  

| |С.ГОРНО ИЗВОРОВО                152  

|С.ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ                1162  

|С.ДОЛНО ИЗВОРОВО                  455  

|С.ДУНАВЦИ                         504  

|С.ЕНИНА                          2031  

|С.КОПРИНКА                        990  

|С.ОВОЩНИК                        1447 

|С.РОЗОВО                          954 

|С.РЪЖЕНА                          997 

|С.СРЕДНОГОРОВО                    108 

|С.ХАДЖИДИМИТРОВО                 1509  

|С.ЧЕРГАНОВО                       784  

|  

------------------------------------------  

|Всичко за 17 бр.нас места       65 697 

 в обвата на ТП ДГК Казанлък             

  

Община Казанлък е разположена в подножието на Стара Планина в Казанлъшката котловина и 
заема площ от 634.4 км2. На север общината граничи с общините Габрово и Трявна, на изток – с 
Мъглиж, на юг – с общините Стара Загора и Братя Даскалови, и на запад – с община Павел баня. 
Град Казанлък е главно селище в едноименната котловина, заемаща около 780 кв.км между 
Стара планина и Средна гора и напречните прагове Кръстенец (Стражата) и Межденик, 
разположен е на 3 км южно от Стара планина и 3 км северно от река Тунджа, на 373 м 
надморска височина 
Релефът на община Казанлък е изключително равнинен, с надморска височина средно между 
400 и 450 м (Балтийска височинна система). В близост попадат три от средновисоките върхове 
на Средна Стара планина  
Исполин (1524 м), Шипка (1326 м), Бузлуджа (1441 м). Южната част на котловината е 
заобиколена от склоновете на Сърнена Средна гора. Районът не е характерен с наличието на 
полезни изкопаеми 
Общинският център - гр. Казанлък се намира в центъра на България между Стара планина и 
Средна гора, на 194 км източно от София и на 185 км западно от Бургас. На 36 км югоизточно от 
Казанлък се намира Стара Загора, а на 114 км в същата посока е Пловдив, на 48 км на север е гр. 
Габрово. 
На територията на общината се пресичат първокласни вътрешни и международни автомобилни 
връзки, които свързват София – Бургас, Русе – Хасково, Стара Загора - Велико Търново и ж.п. 
линиите София – Карлово – Бургас. Географското местоположение на Община Казанлък 
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определят тясното и взаимообвързано развитие със съседни общини от областта - Стара Загора, 
Мъглиж и Павел Баня. През Общината преминават пътни артерии с регионално значение, като 
автомагистрали няма. 
 

ТП Държавно  горско  стопанство  "Казанлък"  носи  името  на  гр.  Казанлък,  където  се  
намира  и седалището му. Разположено е в северозападния край на Старозагорска област при 
граници: на север - ДГС “Габрово” и ДГС “Плачковци”, на изток - ДГС “Мъглиж”, на юг – ДГС 
“Стара Загора” и на запад – ДЛС „Мазалат”. В  горско  -  административно  отношение  ДГС  
"Казанлък"  е  териториално  поделение  на „Югоизточно държавно предприятие” ДП  - гр.Сливен 
и е разположено на територията на  РДГ гр. Стара Загора.  
  сегашните си  граници  държавното  горско  стопанство  обхваща горите  и  горските  земи  на 
седемнадесет  населени  места  от  община  Казанлък/ виж табл.№1/. 
Географско положение  
ТП ДГС Казанлък е разположено между 420  28’ и 420  47’ северна ширина и между 250  11’ и 250  

33’ източна дължина. Обхваща част от южните склонове на Централна Стара планина, част от 
северните склонове на Сърнена гора (дял от Средна гора) и част от Казанлъшката котловина.  
В  Стара планина и Средна гора горите образуват плътни комплекси, разпокъсани на места от по- 
малки  или  по-  големи  по  площ  земеделски  земи.  В  Казанлъшката  котловина,  част  от  
горите  са разположени в поречието на р. Тунджа, а по- големи кории са останали в близост до 
селата Ръжена, Черганово и Копринка.  
Централното Старопланинско било в района не се отличава с големи надморски височини и с 
големи  превишения.  От  запад  на  изток  след  седловината  „Шипка”,  където  билото  навлиза  
на територията на стопанството са разположени върховете Столетов 1329 м.н.в., Демирска 
могила- 1296 м.н.в., Малък Търсовец- 1356 м.н.в., Градищица- 1318 н.м.в. (остава извън 
територията на стопанството), Хаджи Димитър (Бузлуджа)- 1440 м.н.в., Лагера- 1408 м.н.в.; Атово 
падало- 1495 м.н.в., Сеновръх 1434 м.н.в., Бедек- 1488 м.н.в., след който билото губи височина и 
при връх Българка- 1445 м.н.в. напуска територията на стопанството. Посочените върхове са 
предимно с куполообразна форма и се разделят от просторни  седловини.  Най-  високият  връх  
на  територията  на  стопанството  е  безименен,  между върховете Атово падало и Бедек и е с 
н.м.в. 1512 м. Най- високите части на централното старопланинско било са заети от алпийски 
пасища, а склоновете му- от просторни букови гори.  
Южните склонове на Стара планина се характеризират със сравнително къси, но стръмни и много 
стръмни била, на места и урвести  
Хидроложки условия   
Територията на  ТП ДГС “Казанлък” е разположена изцяло във водосбора на р. Тунджа, в района 
на средното и течение.  
Река Тунджа протича в посока северозапад- югоизток.   Леглото на реката е широко, с разливища, 
които често променят местоположението и големината си. Водното течение е постоянно, но 
дебитът на реката се изменя в широки граници, както поради сезонната динамика на водните 
количества, така и поради експлоатацията на яз. „Копринка”, разположен на западната граница на 
стопанството. 
 
Разнообразието  на  релефа,  почвените  характеристики  и  климата  обуславят  биологичното 
разнообразие на стопанството. Горските екосистеми в района са ценни в икономически, 
екологичен и социален  аспект,  тъй  като  поддържат  богат  растителен  и  животински  свят  и  
имат  важни водорегулиращи, противоерозионни, рекреационни и естетически функции.  
 

ЗАЩИТЕНИ  ГОРСКИ  ТЕРИТОРИИ  
На територията на ТП ДГС Казанлък се намират няколко обособени  ЗЗ / защитини зони / по  
Натура 2000 и ЗГТ / защитени горски територии/. 
ЗЗ „Централен Балкан - буфер” – в обхвата на землищата на населените  мяста  
- гр. Крън, гр. Шипка, с. Горно Изворово ,с. Енина , с обща площ 5276,8 ха , от която държавен 
горки фонд  / ГТДС/– 5273,6 ха. 
 В състава му влизат : 
- Защитена местност „Катуна”   - Площ: 175,7  хектара 
- Защитена местност „Енинското ждрело“  -  Площ: 10,9 хектара 
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 - Курортни гори – 1787,2  ха: 
- Други категории  гори със специално предназначение  / виж Доклада  за ГВКС , ВКС 1.1. 
ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ на ТПДГС Казанлък . 

 ЗЗ „Язовир „Копринка” 7.3 ха , от  които ГТДС 1,2 ха 
ЗЗ „Река Тунджа-1” - е 221.4 ха, от които 158 ,0 ха ГТДС. 
Природна забележителност „Мегалита”  с площ: 0.53 ха 
Резерват „ Каменщица” –  с площ 1016,8 ха в землищета на с. Енина ,  чието управление е 
предадено на МОСВ- 8,6 ха, респективно РИОСВ – гр. Ст.Загора .  
 
Намиращите се в територията на горското стопанство множество паметници на културата, 

исторически и религиозни места са отразени в   ГСП  от 2012 г. и в Доклада  за ГВКС с заедно с 

необходимите мерки  за  опазване на горски територии коло тях . 
 
Грска територия на ТП ДГС Казанлък по видове собтвеност 

 
Таблица N 2: Територия и дялове на   по вид на собствеността 

Вид собственост Територия (ха) Дял (%) 

Държавен горски фонд 23 540,8 93,2 

Гори и  земи в ГФ- недържавни   

Общински горски фонд 742,6 2,9 

Частни гори на юр.лица и 
общ.организации 

59,7 
0,3 

 Частни гори на физ.лица 848,2 3,4 

 Други земи игори в ГФ  по ГСП 44,4 0,2 

общо 25 266,5 100,0 

 
Годишният дърводобивен капацитет на ДГС по досега действащия ЛУП е стояща  
маса -43 838 лежащи куб.м ,  като през 2019 г. са добити 39 012 лежащи куб.м . 
 
 ТП ДГС Казанлък обхваща и част от водосбора на р. Тунджа  по протежението на прибл. 20км  , 
 В нейния водосбор най-големи са : Р.Ениска – пр.28 км и Р.Гюрля - пр. 28 км. 
 На р. Тунджа  е построен яз.Копринка., като прибл. Половината от площа от язовира също 
прилежи към територията на горското стопанство. 
Бреговете на  язовира са изключително живописни и правят тези места интересна туристическа и 
дестинация. Добре се развива любителския риболов. 
 
Разпределението на територията по  основните видове гори са представени в Табл. N   3. 
 
Таблица N 3: Територия и дялове на ТП ДГС Казанлък” по вид гори – по ГСП/2012 

Вид залесяване Територия (ха) Дял (%) 

Естествени  гори 
От тях широколитни 
            иглолистни 

15 421,7 
 

271,5 65,5 

 Горски култури 
Иглолистни    
Широколистни 

6 609,3 
6  046,5 

202,8 28,1 

Поляни, просеки, пътища, нелесопригодни 
площи 1509,8 ха 6,4 

ОБЩО: 23,540,8 100.0 

 
Възстановяването на собствеността на горите на територията на ДГС е приключило. 
Възможностите   за възстановяване на горите са по  съдебен път. 
ТП ДГС не е страна в тези спорове. 
Поземлените имоти  в землищата  в  територията на Община Казанлък  се обслужват от 
Агенцията по кадастър /удостоверения ,скици , промени  и др./. 
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В  ТП ДГС Казанлък  няма информация за актуални заведени исковеза възтановяване. 
В случай на съдебно решение и подаване на заявление за възстановяване на горите в ДГС, 
съгласно ЗГ в съответната територия се прекратяват всички дейности до приключване на 
процедурата по  изясняване и предаване на собствеността. ЗГ и  Закона за 
собствеността,подзаконовите актове . 
  
ІІ.3. Обхват на дейностите и взаимодействие със заинтересованите страни 

ТП ДГС Казанлък  е поделение на ЮИДП – гр. Сливен и  е на стопанска сметка. 
Общото мнение и оценка е, че ТП ДГС Казанлък изпълнява дейностите си с необходимите 
темпове предвидени по финансовете си планове одобрени от ЮИДП Сливен и ГСП / 2012 г. . 
 
В ТП ДГС Казанлък   има завишен и строг контрол върху всички дейности , както вътрешен ,  
така и външен – от ЮИДП , сруктурите на ИАГ и др. 
  
Дейностите на ТП ДГС “Казанлък”  са регламентирани с изработения през 2012 г. Горско 
стопански план  /ГСП/, коойто е към края на действието си.  
ТП  ДГС Казанлък е процес на изготвянето плаво задание на нов ГСП от 2022 г., което ще даде 
възможност да бъдат включени всички монитоорингови изследвания за екологичното 
въздействие на горскостопанските дейности върху средата. ГСП преминава задължително  
обществени обсъждания с всички заинтересовани страни за да бъде утвърден и приет от 
Експертен съвет на МЗХГ след изготвянето му. Това се извършва на експертни съвети, 
протоколите от които се съхраняват в  МЗХГ ,  ИАГ, ЮИДП , ТП ДГС . 
 
Таблица N 4: Дейности на ДГС “Айтос” и заинтересовани страни, с които си  
взаимодейства при изпълнението им 
 

Дейност Взаимодействие 

 
Цялостна и финансова дейност 

 
ЮИДП 

 
Лесокултурни мероприятия 

Частни фирми  (вкл. Местни ) , 
 Екологични и др.организации , училища  
Местни хора   

Дърводобив  

 
Търгове за добив и продажба на 
дървесина и поддръжка на горски пътища 

 
Частни (вкл. местни) дърводобивни и 
дървопреработвателни фирми 
Строителни фирми и такива изпълняващи 
пътноремонтни  дейности 

Дърва за огрев на местното население Фирми по дърводобив ,Община Казанлък 
Местно население 

Дърва за огрев за социално слаби 
граждани 

Общ.Сл „Социално подпомагане” 
Местно население 

 
Ловно стопанска дейност 

СЛРБ 
Ловно стоп. сдружения и ловни дружинки 
Неправителствени организации 

 
Контрол и охрана на дейностите охрана 
и опазване на горите 

 
Изпълнителна агенция по горите 
Регионална дирекция по горите 
РИОСВ 
Басейнова дирекция - пловдив 
 

 
Опазване на горите от болести и 
пожари 

Лесозащитна станция 
Общини 
Частни собственици 
Гасачески групи 
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Полиция 
Рег.служба „Пожарна и аварийна 
безопасност” Частни лесовъди 
 

Странични ползвания   

НГП Събирачи 
Изкупватели 
 

Паша на животни Местно население и животновъди 

Пчеларство Местни пчелари и пчеларски дружества 

Местни светски и религиозни празници 
и ритуали  

Общини 
Религиозни общности 
Църкви, джамии 

Туризъм Туристически дружества , неправителствени 
организации 

 
 Цялостното отношение на всички групи, с които са проведени срещи, към дейността на ДГС е 
позитивно. ТП ДГС Казанлък изпълнява множество допълнителни социални функции в община 
Казанлък. 
 Освен осигуряването на постоянна и временна заетост, подпомагането с дърва за огрев и 
строителен материал на местното население  ДГС Казанлък е съпричастно и сесе включва 
активно в организацията на празниците на града. 
Община Казанлък от своя страна се включва в празнуването на  Седмицата на гората .  
 
 
  ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ 

Провежданите лесокултурни мероприятия са изцяло финансирани със собствени средства 
Залесяване; Отглеждане на култури и  младите насаждения ,подпомагане на естественото 
възобновяване. 
През последните няколко години ТП ДГС “Казанлък”  планира и провежда лесокултурните 
мероприятия чрез отдаване на дейността на частни фирми, работещи  с хора от нашата и 
съседната община,  а при невъзможнст  и със собствени работници. В залесителни кампании  по 
случай седмица на гората се  включват  Община Казанлък ,кметове на  населените , места , 
организации ,  училища , доброволци и др. Това   повишава социалния ефект от дейността на 
ДГС в региона.   
 
 В своята дейност за възпроизводство на горите стопанството все повече  разчита на 
естественото възобновяване, с което са съобразени и прилаганите лесовъдски системи.  
За залесяване се използват най-вече широколистни фиданки собствено производство. 
От иглолистните видове  през последните години се  залесява  предимно с  кедрови фиданки, 
само на определени площи  , с цел характерните противопожарни свойства на атл.кедър. 
Към ДГС е изграден и горски разсадник, финансиран със собствени средства, в който сезонно 
работят наети на трудов договор работници от местните хора. Разсадникът засега задоволява 
нуждите на ДГС Казанлък и ЮИДП от посадъчен материал за новите култури, както и 
нарастващите нужди от декоративни фиданки за озеленяване .Важен момент при работата в  
разсадника е осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
 
Сфери на взаимодействие и проблематика: 
Предвид на ограничените площи за залесяване, ограничени са и свързаните лесокултурни 
дейности – попълване, отглеждане и др. ,при анализа на тези сфера на дейност на ДГС не се 
констатират негативни въздействия, но следва да се има предвид, че залесяването винаги е било 
приемано като благородна мисия от обществото и като основно задължение за всяко горско 
стопанство.  
Тази дейност много често е била съпътствана с множество проблеми – ниска квалификация и 
мотивация, високи транспортни разходи (тъй като задължително следва да се съобразим с 
изискванията и възможностите на службите по заетостта), чести отсъствия по болест, липса на 
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мотивация откъдето и ниско качество на работата и ниско прихващане на  новосъздадените 
култури и др. 
При всички случаи, ДГС трябва да предприеме целенасочени мерки за разясняване на ползите от 
естественото възобновяване и да даде гласност на макар и ограничените залесителни кампании. 
 
ІІ.3.2. ДЪРВОДОБИВ 
Дейностите по дърводобива в ДЛ могат условно да бъдат разделение на: 
Търгове за добив и реализация на дървесина  
Осигуряване на дърва за огрев на местното население; 
  
Търговете за добив и реализация на дървесина се провеждат съгласно изискванията  
 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ  

ТЕРИТОРИИ .  
Осигуряване на равноправен достъп до дейностите и спазване на принципите за свободна 
конкуренция.  

Новият закон за горите в своите чл.чл115 и 116 предвижда 30% от добитата дървесина следва да 
се провеждат отделни търгове, в които участват фирми, регистрирани на територията на 
съответните общини, в които е разположено ДГС. Тази мярка цели стимулиране и подпомагане на 
местните фирми, като по този начин повишава постигания социален ефект от дейността на ДГС в 
общността.  
 Добивът се извършва основно с около 5-6 местни дърводобивни фирми. Основно правило при 
сключване на договори за добив е – спазването на разпоредбите на ЗГ и осигуряването на 
безопасни условия на труд за работниците не само на ДГС а и на съответните контрагенти.   
Във финансово отношение стремежа на стопанството е своевременното разплащане с 
подизпълнителите. 
Аналогични са отношенията с фирмите осъществяващи ремонт на горски транспортни пътища и 
противопожарни ивици. 
Проблем пред промишления дърводобив представлява факта ,че поради изтичането на 
лесоустройствения период дърводобива се извършва в трудно усвоими райони и лошото 
състояние на горските пътища.  
Голяма част  от местното население в Община Казанлък / в.т.ч. и града/ използва дърва за 
 огрев за отопление  . Тъй като само 6,6 % от горите ни са  недържавна собственост 
ТП ДГС Казанлък осигурява 80-90 % от контингента дърва. По- голямата част от добива на 

дървесина в „Годишния план за ползване”(около 37 100 лежащи мз) на ТП ДГС Казанлък е  в 
категорията широколистни дърва .  
Снабдяването на дърва за огрев се осъществява   съгласно сключените договори между  ТП ДГС 
Казанлък и   спечелелите  тръжните процедури фирми за добив и транспорпорт  до съответния  
жител от населено място в Община Казанлък. Записването става чрез фактуриране  на дървата в 
касата на ТП ДГС Казанлък или  чрез записване при фирмите добиващи дървата.  
За улеснение на гражданине и задволяване търсената услуга  от  „доставканарязани и нацепени 
дърва за огрев” ,към ТП ДГС Казанлък функционира  и  търговски клад за   на тази все по-търсена 
услуга  - доставка  на нярязани и нацепени дърва франко дома на клиета. 
Повечето от  метните фирми ползвателки  имат собствени складове  за продажба на цепени  
дърва .  В промишлената зона на гр.Казанлък и в някои от по-големите села , има  складове на 
частни фирми , в които се продават дърва за огрев. 
  
Не винаги снабдяването с дърва за огрев върви гладко , но през годините горското стопанство  е 
успявало да задоволи  нуждите   на местното население.  
 От страна на ДГС е налице „разбиране” и „компромиси” по отношение закъснели доставки и 
допълнително заявени количества в рамките на утвърдения лимит.  
Основните оплаквания на местните хора са свързани с времето на доставата - свързано с  лоши  
метеорологични условия,  , затруднения достъп до насажденията определени за дърводобив, 
качеството на дървата за огрев, затруднения на фирмите с осигуряването на рабтници за добив 
на дървесина. 
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Сфери на взаимодействие и проблематика: 
 
1. Достъп до ДГТ: 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 Казанлък. 
 С разрешителен режим е достъпът във връзка с провеждането на горскостопнаски  и 
ловностопански дейности .   
  
       Ппрактически   основен проблем за фирмите се явява липсата или лошото състояние на 
съществуващата горскопътна мрежа. ДГС  организира отделни процедури по Закона за 
обществените поръчки за поддръжка на съществуващата мрежа и направа нови горски пътища, 
но като цяло средствата са недостатъчни. Така на практика често се случва подизпълнителите по 
дърводобива сами да ремонтират даден път с оглед осигуряване на достъп до обектите за 
дърводобив  .  
2.  ниските разценки за добив   силно ограничават възможностите за инвестиции в нова 

 техника, технологии и квалификация на работната ръка. Работи се с морална остаряла техника и 
слабо грамотен контингент, което предопределя ниската производителност на труда и ниското 
качество на изпълнение на дейностите, като последното често води до конфликти със 
служителите на ТП ДГС. 
 Фирмите изразяват недоволство и по отношение на често променящата се нормативна уредба и 
увеличаването и  е на произтичащата от това административна тежест. 
3. Зачитане на другите форми на собственост и подкрепа за недържавните 
горовладелци:  
Общата площ на недържавните гори на територията на общините Община Казанлъкн  възлиза 
на близо 1644,5 ха (6,9 % от горските територии).  

Подкрепата на ДГС за недържавните собственици на гори се състои главно в поемане на  
договор  с Община Казанлък  за възмездно ползване – стопанисване на Общинските 
 гори  от 2019 г. сьлласно ЗГ. 
Подпомага със  съвети , таксационни данни и скици по ГСП , собственици на частни горски 
 имоти , интересуващи се от проблемии по тяхното  стопанисване или продажба. 
През 2016-2017 г. , 2019-2020 г.  ТП Казанлък активно участва в националните кампании за 
изкупуване от Държавните горски предприятия на частни горски имоти . 
Конфликтна точка би могло да бъде нарушаване режима на преминаване и ситуиране на 
временни складове в чужда собственост в ДГТ или обратно на частни собственици в ДГТ, 
използване на общински пътища, транспортен достъп до частни или общински имоти и обратно. 
ДГС ориентира този вид отношения при ползването  към  писмено регламентиране при 
гарантиране  необходимите компенсации за потенциално засегнатите страни.  
4. Осигуряване на нуждите на местното население с дърва за огрев 
Случва се, в дадено землище да няма предвидено ползване за конкретната година, което често 
предизвиква недоволство у част от местното население, макар и възможност за добив да е 
осигурена в съседно землище. 
Задоволяването на местното население с дървесина и най-вече дърва за огрев и в бъдеще ще 
остане сфера от дейността на ДГС с висока степен на социално въздействие, като двата основни 
фактора влияещи върху чувствителността на хората по проблема са количествата и цената. 
Изключително ниския дял на частните и най-вече общински гори, които не са в състояние да 
задоволят нуждите, поставят ДГС Казанлък  под допълнителен натиск и очакванията са да 
изпълнява преди всичко социална и по-малко икономическа функция. 
  
ІІ.3.3. ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 
На територията на общините е регистрирано 2бр  ловни стопанско сдружение в грКазанлък с 
общо 1086 организирани ловци организирани в  ловни дружини. Ловно стопанската дейност се 
осъществява по утвърден ловностопански план от 2012 г.  
 В Табл. N 5 са представени териториите, отдадени за стопанисване от ловно стопанските 
сдружения. 
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Таблица N 5: Територии, предоставени за стопанисване от ловно стопанските сдружения. 
 

Общи данни за  разпределението на ловната площ  на ТП ДГС Казанлък 

 

1 Ловно сдружение : ЛС Сокол - гр. Казанлък   

Име на ЛСР Площ в ГФ Площ в ССФ Общо площ 

1.  2459 ПЛСР Бузовград 578.20 563.00 1141.20 

2.  2451 ПЛСР Горно Изворово 1592.20 800.50 2392.70 

3.  2461 ПЛСР Горно Черковище 4681.00 2480.30 7161.30 

4.  2455 ПЛСР Дунавци  84.50 1457.40 1541.90 

5.  2450 ПЛСР Енина - Долно Изворово 2442.20 2869.10 5311.30 

6.  2453 ПЛСР Казанлък - запад 36.30 809.90 846.20 

7.  2452 ПЛСР Казанлък - изток 89.80 984.70 1074.50 

8.  2454 ПЛСР Копринка - Хаджи Димитрово 794.40 2369.00 3163.40 

9.  2449 ПЛСР Крън 1183.40 1545.70 2729.10 

10.  2457 ПЛСР Кънчево 924.10 1214.20 2138.30 

11.  2458 ПЛСР Розово 1009.40 1063.40 2072.80 

12.  2456 ПЛСР Ръжена 616.00 1605.90 2221.90 

13.  2460 ПЛСР Средногорово 2585.60 1590.50 4176.10 

14.  2448 ПЛСР Шипка 2306.90 1299.70 3606.60 

Общо хектари: 18924.00 20653.30 39577.30 

  

2 Ловно сдружение : ЛРС Орел 2001 - гр. Мъглиж   

Име на ЛСР Площ в ГФ Площ в ССФ Общо площ 

1.  2462 ПЛСР Овошник - Черганово 224.60 2453.40 2678.00 

Общо хектари: 224.60 2453.40 2678.00 

3 Ловно сдружение : Държавни ЛСР      

Име на ЛСР Площ в ГФ Площ в ССФ Общо площ 

1.  2447 ДУ Енински балкан 2133.10 511.30 2644.40 

Общо хектари: 2133.10 511.30 2644.40 

ОБЩО : 21281.70 23618.00 44899.70 

 

 
Към ТП ДГС Казанлък  е създаден регионален  Консултативна съвет, в която влизат 
представители на ДГС, общината, полицията, СЛРД и РИОСВ.  
В нея ежегодно се внасят и разглеждат всички въпроси, свързани със съвместната дейност по 
осъществяване на ловно стопанската дейност в ДГС и региона, включително разглеждане на 
изготвения Ловно устройствен проект. 
Изградена е добра практика на  участие на представители на ТП ДГСКазанлък в събранията на 
ловните сдружения  и преди и след края на ловния сезон , и при обсъждане и решаване на 
спешно възникнали  ситуации с организирано бракониерство , местни и национални проблеми 
свързани с болести по дивите животни .Служителите на горското стопанство  съвместно с 
ловните сдружения на територията на община Кадз анлък вземат активно участие  в борбата и 
мерките против разпространението на АЧС. 
 Израз на ползотворно сътрудничество е и устойчивата тенденция на полагане на все повече и 
по-качествени грижи за дивеча от страна на ловните дружинки.  
Като цяло няма оплаквания от дейността и ръководството на ДГС Казанлък . 
ТП „ДГСКазанлък  извършва и дейност, свързана с запазване и развитие на дивечовите запаси в 
региона. Служителите членове на местните ЛРД-ки активно участват  в създаването и 
поддържането  дивечови ниви, изграждане на необходимите биотехнически съоръжения. 
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Участват в   подхранването  на дивеча  от ловците в и разселване на пернат дивеч, организирано 
от сдруженията , които стопанисват  ловните райони . 
В ТП „ДГСКазанлък  е обособен  1 едродивечов ловностопански район , отдаден на концесия за 
стопанисване на дивеча. Отношенията с концесионера , които е и дъргогодишен позвател , са 
изградени на взаимно сътрудничество, съобразяване на горскостопанските дейности  с 
биологията на основните видове едър дивеч, времето,мястото и начините на лов в ловните 
райони. 
Риболов  - основно любителски, се осъществява  на яз. Копринка и поречието на р.Тунджа 

  Сфери на взаимодействие и проблематика: 
В този вид взаимоотношения важно е осигуряването на достъп на ловците до съответните 
ловностопански райони.( безпроблемно до момента) , опазването на горските територии от 
пожари и др. бедствия по време на осъществяване на ловните излети и спазване разпоредбите 
на ЗЛОД  
ІІ.3.4. КОНТРОЛ И ОХРАНА НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГОРИТЕ 
Дейността на ДГС по отношение на контрола и охраната на дейностите в горите включват: 
Контрол и охрана на управлението и дейностите в горите; 
Контрол върху опазване на средата  и населението от бедствия; 
Делът на общинските и частни гори в територията ТП „ДГСКазанлък  ” е изключително 
 малък –  6, %. 
 Дейностите в частните гори доколкото се извършват такива се осъществяват от съответния 
собственик, съвместно с лицензиран частен лесовъд, , който подготвя необходимите документи , 
издава разрешителни за всички дейности, извършвани в тях съгласно ЗГ. 
Контролът по издаденото  разрешително  се осъществява  от РДГ и  ДГС.  
 Дейностите в общинските гори от 2019 г. се извършват съобразно договор между ТП ДГС 
Казанлък и Община Казанлък. Контролът по издаденото  разрешително  се осъществява  от  
РДГ Ст.Загора. 
 
Контрол по законосъобразното извършване на дейности в горите се осъществява както пряко от 
отобластната структура на ИАГ - РДГ Ст.Загора и от оханителното звено към ЮИДП - Сливен.  
 
Те са ориентирани основно към дисциплината на ползване , правото на достъп до горски 
територии и превантивната дейност срещу нарушения.  
При необходимост от промяна във вида на дейностите в горите спрямо лесоустройственото 
предвиждане – промяна вида на сечта : 
- вследствие настъпила и доказана промяна в таксационните показатели на гората ,   съгласува с 
РИОСВ  и се одобрява от РДГ Ст.загора. 
- на  пострадали площи  от ГТДС - вследствие биотични и абиотични фактори,   промяната се 
съгласува с ЛЗС гр.Пловдив  и РДГ гр. Ст.Загора и се одобрява от последните. 
 
Състоянието и проводимостта на речните легла, контрола върху водните тела и водните течения, 
превенцията на наводненията,  както и режима на стопанисване и ползване на неголямата част 
от язКопринка  намиращ се на част от територията на стопанството, количеството и качеството на 
водите; опазването на санитарно-охранителните зони се контролира от 
 Басейнова дирекция”- Пловдив 
    
ІІ.3.5. ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 
Опазването на горите от болести и вредители е основен предмет на дейност на  Лесозащитна 
станция – гр. Пловдив.  ЛЗС осъществява редовен периодичен контрол на състоянието на 
насажденията в санитарно отношение,съвместно с РДГ Ст.загора , осъществяват ежегодни 
проверки на здравословното състояние на фиданките в горския разсадник, извършват проверки  
и одобряват предписания и план-извлечения за извеждане на санитарни сечи. 

Важна част е охраната и превенцията  по опазванена горите от пожари. 

Дейността по охраната на горите от пожари се осъществява съвместно с общинските 
администрации. Местното население е много активно по отношение на опазването на горите от 
пожари. Във всички кметства са изградени противопожарни звена и гасачески групи на 
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доброволен принцип. Съгласно условията на сключените договори за изпълнение на дейности в 
горите фирмите работещи на територията на стопанството пряко с работници и техника участват 
в гасенето на възникнали пожари. 

Добре  планираното и реализирано взаимодействие  с  РСПАБ- Казанлък , Община Казанлък , 
противопожарните звена към кметствата , доброволци от местното население  е гаранция за 
успешното овладяване на огнищата на пожарите. В това отношение ТП ДГС Казанлък има богат  
опит от овладяването на големите горски пожари на негова територия от 2007 г. ; 2014 г . и 
последния от 2019 г. 
 Възникналите малки и големи пожари са най-често резултат на небрежно и неправилно гасене на 
цигари , палене на огън на неподходящи места съчетано със  силно засушаване, високи 
температурии бурни сухи ветрове , стрелби от военните полигони , разположени на територията 
на общината. 
Ежегодно  се изготвя  План за опазване на горите от пожари . За 2020 г. ТП ДГС Казанлък е 
изготвил и  съгласувал с РСПАБ- Казанлък , ЮИДП – Сливен  „Противопожарен план ”, 
предоставен за одобрение  от специална комисия назначена от Областната служба Пожарна 
безопасност и защита на населението и РДГ  .  
Осъществява се денонощно наблюдение на горските територии и има сформирана група за 
бързо реагиране и се назначават пожаронаблюдатели . 
Важна  и отговорна част от План за опазване на горите от пожари е изготвянето  на годишен план 
за направа на нови и поддържане същедсвуващи минерализовани ивици и лесокултурни 
протовопожарн прегради и поддържането на съществуващи  такива. 
 Планът  за 2020г. е поддържане на съществуващи Минерализовани ивици/МИ/ от ГТДС- 56 км ; 
поддържане на съществуващи Лесокултурни противопожарни прегради /ЛПП/ от ГТДС- 25 км и  
1.3 км от ЗГТОС. 
  
 Незаконна сеч   територията на ТП ДГС Казанлък е свързана в най- голяма степен с незаконната 
сеч на дърва за огрев от ромското население в полите на планините и кориите край селата. 
Бракониерство  е свързано  незаконен лов  на дивеч за месо и трофеи. 
 
За описаните по-горе  незаконни дейности в региона на ТП ДГС Казанлък”,   се полагат 
изключителни усилия за свеждането им  до минимум. Съставят се месечни графици  за 
дежурства  през почивните дни и дежурства   след работно време. За опазване на горските 
територии от  незаконни дейности  служителите от  стопанството извършват съвместни действия 
и дежурства с органите на местната полиция. 
             Сфери на взаимодействие и проблематика при незаконна  сеч 
 
            1. От бракониерство: По общо мнение, проблемът с бракониерството на територията е 

по-сериозен около селата и особено тези с ромско население , но общо взето  случаите са 
ограничени. Поотношение на това  очакванията към служителите по охрана на горите са за по-
стриктен контрол върху незаконните дейности в т.ч. сеч. 
Като цяло по оценка на РДГ, стопанствата в района имат известен проблем с компетенцията на 
персонала от гледна точа съставянето на административните актове. Често те са написани 
некачествено и е причина да не бъдат уважени от съответните инстанции. В този смисъл 
продължава практиката с обучения свързани с познаването и прилагането на нормативната 
уредба, както и за развитието на специфични умения по съставяне на актове. 
 2. По превенция на пожарите:  
      Като по-съществени проблеми могат да бъдат определени : 
- Възникнали запалвания в трудно  достъпни  или нелесопригодни площи , липсата на 
достатъчна и в добро състояние горско-пътна мрежа и затруднено боравене с технически 
средства за борба с огъня в силно пресечените горски терени, което често затруднява борбата   и 
своевременното  локализиране на  пожарите. 
- Възникнали  запалвания  в селско стопански площи ,лозя в близост до ГФ , където 
 в по- голяма част от случаите ,стопанисващите тези площи  не създават и не поддържат защитни 
ивици , горят се отпадяци от почиствания на храсти и треви 
При определяне и даване на площи от поземления фонд за ползване като пасища , овощни 
градини и др. подобни по европейски програми не се предвиждат  защитни ивици между  ССФ и 
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ГФ , а на ДГС-во  не се уведомява / като  стопанисващ  ГТДС /  и не иска  мнение  или становище. 
- Невнимателно боравене със техника при селскостопански дейности от земеделски  
стопани и производители. 
- Невнимателно и небрижно отношение от пастири , туристи , гъбари , шофьори , 
 хвърлящи  незагасени цигари , палене на огън в гората или в близост до нея на необезопасени 
места и оставяне на незагасени огнища.  
 
ІІ.3.6. ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ И ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ 

 
Дейността ТП ДГС Казанлък, свързана със страничните ползвания на горите включва: 
Издаване на разрешителни за събирането на НГП (гъби, горски плодове, билки); 
Регламентиране на места за паша на животни  - овце, крави, кози) 
Учредяване право на ползване за устройване на постоянни пчелини 
 
В Община Казанлък , в чиято територия попада  ТП ДГС Казанлък събирането и изкупуването на 
НГП не представлява устойчив поминък за местното население.  
За 2019 г. са издадени разрешителни за съриране на – 1500 кг горски плодове ; 1000 кг шипки , 
билки/листа/ 14 280 кг по ЗЛР. 
 
С оглед местните особености и при определени условия е разрешена и пашата на кози, която по 
принцип е забранена поради уврежданията, които животните нанасят на горите. Ежегодно 
горското стопанство актуализира заповед за площите забранени за паша собразно 
предвижданията на ГСП , възобновени участъци и създадените  горски култури. 
. Тези заповеди са публично достъпни и се представят в общините, респективно кметовете на 
населените места за контрол при пашуването на животни в ДГТ.  
 
През последните години държавната политика е насочена към стимулиране на пчеларството като 
стопанска дейност. В тази връзка ДГС напълно съдейства на местните пчелари  при 
безвъзмездното осигуряване на площи от ДГТ и учредяването на право за ползване с цел 
устройване на постоянни пчелини и осъществяване на пчеларски дейности при спазване 
разпоредбите на ЗГ и Закона за пчеларството. 
В раздела „Лечебни растения е предвидено ползване редица билки като жълт кантарион, риган, 
мащерка, и др. ДГС е приложило към ЛУП списък с лечебните растения по ЗБР, които могат да 
бъдат зобивани на територията на стопанството, като са указани и билките за добив на квотен 
принцип. 
 В ГТДС на ТПДГС Казанлък е предвидено да се добиват средногодишно 4 тона диворастящи 
гъби. Предвидено е да се събират билки- риган, равнец, кантарион, мащерка и др. (оставащи 
извън обхвата на Закона за лечебните растения), средногодишно по 2 тона. Не се предвижда 
добив на сено, тъй като в района на горското стопанство няма сенокосни площи. 
         
     Сфери на взаимодействие и проблематика: 
  Тук отново важен момент във взаимоотношенията е осигуряването на достъп до тези блага.При 
проведените интервюта не бяха констатирани и проблеми с ограничаване на достъпа за 
събиране на недървесни горски продукти за лично ползване, което съгласно ЗГ е свободно. 
 
ІІ.3.7. МЕСТНИ СВЕТСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ И РИТУАЛИ 
В горите на ТП ДГС Казанлък  няма  са разположени   обекти с религиозно (параклиси, джамии). 
В непосредствена близост до държавния горски фонд /ГТДС/ е разположен Храм- паметника  
гр.Шипка . 
В непосредствена близост до  ГТДС  в месноста около вр. Столетов са разположени многобройни 
паметници . от които най-известния  „ Паметникът на свободата”. 
В  близост до ГФ,в землищата на гр.Шипка , гр.Крън , с.Енина с. Бузовград , намират известните  
Археологически  останки от тракийски гбробници / районът е широко известен с названието си 
„Долината на тракийските царе „. 
Тракийското свенилище „ Мегалита „  -   попада в  Природна  забележителност  
 „Мегалита” -  в ГТДС. 
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 Всяко населено място в Община Казанлък си има годишен празник, свързан с религиозните му 
традиции и  .   
В тази област взаимоотношенията се изразяват в осигуряване на свободен достъп  до местата 

представляващи религиозна, археологическа или историческа ценност. Обозначаване и опазване 
на тези територии чрез ограничаване на горскостопански дейности и осигуряване на буферни 
зони.  Осигуряванен  на контрол за опазване на тези местности и места по време и след 
провеждане на празненства и ритуали. 
 
                ІІ.3.8. ТУРИЗЪМ 
         Като екосистемна услуга туризма в региона   е особено развита дейност. В района на Стара 
планина около вр. Столетов и вр. Бузлуджа  има хижи и почивни бази на казанлъшките 
предприятия. 
            ТП ДГС Казанлък  е в тясно сътрудничество с  местното ТД „ Орлово гнездо „ , съобразява 
своите стопански дейности с туристическите маршути и обекти  и  го подпомага в подържането на  
 на туристическите маршрути и осигуряване на безопасноста на туристите. 
             Сфери на взаимодействие и проблематика: 
           ТП ДГС Казанлък   съблюдава  да се избягват случаи  за сеч в близост до чешми и 
туристически пътеки, както и за случаи на отсичане на дървета с туристическа маркировка, а при 
констатиране на отсечени такива дървета подпомага ТД –во при вътановяването на 
маркировката.  
Необходимо е ТП ДГСКазанлък  да предприеме по активни мерки за популяризиране на 
докладите за ГВКС и да  търси информация от туристическото  дружество  за  находища на 
защитени растителни и животински видове , предложения за  описването им  ГСП и доклада за 
ГВКС и  предложения за природни забележителности , екомаршути . 
 
ІІ.4. Политика на наемане, обучение и защита на интересите на персонала 
             Работещи в ТП ДГС Казанлък 

Персоналът на ТП ДГС Казанлък по щат е общо 45 души, от които 36 мъже и 9 жени  
36 служители са заети в пряко в охранната и контролна дейност.  
Едно от необходимите условия за постъпване на работа е наличието на специализирано 
образование – средно специално  , което се придобива в Професионалните гимназии по горско 
стопанство и ВЛУ. Горските стражари преминават допълнителен курс за правоспособност за 
носене на оръжие Служба „КОС” в гр. Казанлък. 
Окомплектоването на структурата на ДТС с квалифицирани кадри не е проблем към момента. 
След постъпване на работа на работещите се предоставя Длъжностна характеристика и 
преминават допълнително обучение по отношение изпълнението на конкретните им задължения 
по отношение осигуряване на правилно провеждане на дейностите по ГСП . 
Освен началния, се извършва и периодичен инструктаж по безопасност на труда. Съгласно 
„Инструкция за работното и униформеното облекло” на ЮИДП на работещите се предоставя 
служебно облекло и индивидуални защитни средства, 
На теренните служители  е предоставено  служебно  оръжие, жилетки, палки за осъществяване 
на  охранителната им дейност.  
Една от проблемните области е нередовното  провеждане на инструктаж по безопасност на труда 
на персонала на наетите за провеждане на различни дейности в гората фирми. 
Планират се провеждане на обучения по отношение начина на провеждане на дейностите 
свързано със сертификацията на стопанството и националното законодателство по опазване на 
средата и човека  на служителите в ДГС, и за персонала на фирмите, с които ДГС сключва 
договори. За целта ДГС  е включило в условията за участие в търговете като задължителни 
изисквания работниците да са квалифицирани и добре информирани по отношение на трудовата 
безопасност по въпросите за опазване на защитени видове, важни за обществото места и важни 
елементи на средата.  
Н-к ГСУ-ци и  горските надзиратели съгласно заповед на директора на ДГС при своите посещения 
на обектите ще следят за изпълнението на тези изисквания. 
В ТП ДГС Казанлък     синдикална организация е към КНСБ , като се спазват всички завоевания и 
предвидените на браншово ниво облекчения и ползи за работниците.  
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Липсва собствен медицински пункт, но работещите в ТП ДГС Казанлък са здравно осигурени и е 
реално възможно да ползуват всички здравни заведения в страната в случай на нужда и във 
всеки момент. Има сключен договор с фирма по трудова медицина с оглед осигуряване на 
необходимите условия за здраве и безопасност на труд. 
 
Горски работници наети от фирмите изпълнители 
Основен проблем пред фирмите ангажирани в горскостопанските дейности и най-вече 
дърводобива е липсата на работна ръка. Често това води до неизпълнение на сключените 
договори и санкции за фирмите ДГС.  
Причините за липсата на работна ръка могат да се търсят в различни направления, но при всички 
случаи сегашната ситуация е резултат от комбинираното им действие и могат да се сведат до 
няколко по-основни : 1. работата като цяло е тежка;  
 2.   Заплащанетов сферата на дърводобива и ЛКД е сравнително ниско;  
3. външни причини - остарялото оборудване, лоши метеорологични условия ,  често водят да 
ниска производителност респ. заплащане;  
4. отдалеченост и трудност на обектите; 
 5. застаряващо население в района и демографска криза 
Липсата на работна ръка създава и особени   взаимоотношения между самите фирми. Често те 
са принудени да постъпват нелоялно една спрямо друга  което води до мигрирането на едни и 
същи работници от една фирма в друга, често без да са изпълнили задълженията си към 
предходната фирма. 
Друг съществен проблем е квалификацията на работната ръка. Работи се със слабо грамотен 
контингент,   което води и до неграмотно ползване на гората. Настоящата система за отдаване на 
обектите от страна на   ДГС не дава дългосрочна сигурност за всички фирми изпълнители и те не 
са склонни да инвестират в своето развитие и най-малко в подобряване на квалификацията на 
работниците. 
Голяма част от наетите работят без договори респ. изплащане на социалните осигуровки, трябва 
сами да се осигуряват .оръдията на труда като бензиномотрни триони, гориво за тях, животинска 
сила за извоз и др. , 
Съществува проблем и при осигуряването на безопасни условия на труд за работниците от 
дърводобивните фирми.  Във връзса със сертифицирането на  ТПДГС Казанлък  ще се наложи да 
направи пълна реорганизация на дейноста си по  спазване  на задължителните изисквания  
 в тази посока: 
-  Да се  залагат изисквания за безопасни условия на труд като задължителни   в  
договорите за възлагане на услугите „сеч и извоз до временен склад” .  
- Работниците се инструктират по ЗБУТ още преди започване на работа в обектите. За да се 
избегнат пропуски в това отношение инструктажа се провежда от служителите на ДГС в 
присъствието на отговорниците на обекта. Провежда се периодичен контрол за редовно носене 
на предпазно облекло и лични предпазни средства. Ежедневния контрол обаче остава 
отговорност на фирмите и съзнанието на самите работници за важността на проблема. 
 
ІІ.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР: 
 
1. Поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие 
в тях. 

 
Територията на ТП ДГС Казанлък     е богата на биологично разнообразие ,доказателство за 
което са обявените   защитени зони  по Натура 2000 и защитените горски територии  . В 
границите на стопанството попада и   резерват "Каменщица", който е под управлението на МОСВ 
и РИОСВ – Ст.Загора. 
 Данни за защитените територии и биологичното разнообразие в стопанството могат да бъдат 
открити в Доклада за горите с висока консервационна стойност на територията на стопанството. 
 
При проведените интервюта със заинтересованите страни не бяха изтъкнати значими негативни 
социални ефекти в следствие дейността на ДГС върху биологичното разнообразие. От РИОСВ – 
Бургас бяха повдигнати следните въпроси (важат са всички стопанства в района): 
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ДГС не изпълняват с необходимата сериозност задълженията си по ЗБР и Закона за лечебните 
растения във връзка със съставянето на актове за нарушения.  
Разделите „Лечебни растения“ в горскостопанските планове са много кратки и неизчерпателни и 
като цяло липсва изискващата се „приблизителна оценка на ресурсите и на възможностите за 
ползване въз основа на теренни изследвания“. Трябва да се проявява достатъчно инициативност  

от страна на стопанствата да се поправят тези пропуски в горскостопанските планове и да се 
изисква задължително от лесоустроителите да са по-прецизни в работата си в това отношение за 
може лечебните растения да бъдат наистина опазвани (каквато е волята на закона).  
2. 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  
Притесненията на местното население са свързани преди всичко със сечите във вододайни зони 
и в близост до каптажи. Препоръчително е кметовете да бъдат уведомявани и консултирани 
специално, когато е предвидена сеч в или в близост до вододайна зона. При все изтъкнатите 
притеснения, на този етап не могат да бъдат идентифицирани негативни социални въздействия 
от дейността на ДГС в тази насока. 
В подготвения проеск за нов ГСП от 2022 г. ще бъде изисквано от ппроектантите  съвместно с  
Басейнова дирекция „Пловдив”  да  изготвят  подробен , точен и осъвременен списък на СОЗ  
в горския фонд на ТП ДГСКазанлък. . 
 
  ІІІ. ПРИНОС НА ДГС КЪМ МЕСТНОТО СОЦИАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ  

Участието в местни инициативи и осигуряването на подкрепа за местната общност под различни 
форми е важен инструмент за поддържане на комуникацията и повишаване на доверието между 
ДГС и местната общност. Продължава практиката за предоставяне дърва за огрев, коледни елхи, 
фиданки за залесяване, спонсорство за  различни събития. Всяка година служителите на ТП 
ДГСКазанлък  участва в инициативата „Да почистим   България” с почистването на обществено 
значими места в горските територии. 
 
ІV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ДГС И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ. ДОСТЪП ДО 
ИНФОРМАЦИЯ. 

Ккомуникацията между заинтересованите страни и ДГС е на добро ниво. Особено положителни в 
своите оценки в това отношение са представителите на институциите и местните кметове.  
В ДГС, ЮИДП  и РДГ, като контролна институция, не са постъпвали оплаквания от местните хора 
заради  лошо или неподходящо отношението на служителите на стопанството. 
Необходима е по-голяма астивност на служителите на ДГС за информационна и пропагандна 
дейност по  опасност и превенция на пожари, опазване на дивеча и биоразнообразието, 
поведение в горите и др. остават недобре застъпени в стратегията на  
Не са констатирани и съществени проблеми с достъпа до информация. Горскостопанският план, 
като основен документ за стопанството е публичен . 
Няма случаи на отказ от страна на ДГС по постъпили искания по Закона за обществен достъп до 
информация. Що се касае до техническата част от плана, предоставянето й става чрез 
заплащане на административна такса, която не се счита за пречка. 
 
V.  КОНТАКТИ С МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 
Във връзка с предстоящата  сертификация на горите на  ТПДГС Казанлък да се постави  нова 
основа контактите  и общуването с местните заинтересовани от дейноста  на горското стопанство 
страни. За постигане на тези цели е необходимо качествено да се обогатят отношенията 
свързани с работата на заинтересованите страни и особено местните хора в общността, което 
може да се реализира в няколко главни направления 
 
V.1. Изграждане на местни обществени съвети 
От голяма полза за популяризиране на дейността на ДГС би било изграждане на местни 
Обществени съвети към ТП  ДГСКазанлък. 
 Те ще ръководят от директора на ТП ДГС Казанлък и в тях следва да се включат 
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представители на всички заинтересовани страни: 
Ръководството на съответното ТП ДГС , представители на ЮИДП – Сливен , РДГ Ст.загора, 
Общинска администрация гр.Кадзанлък ; Държавни институции в региона – МВР, РСПАБ , 
РИОСВ, БТ към МТСП, МК др.; 
Местни частни дърводобивни и дървопреработвателни фирми; Собственици на частни гори  
СЛРД и ЛД 
Местни сдружения   ,асоциации . 
Други идентифицирани заинтересовани страни. 
От добрия тон и постоянен контакт на различните заинтересовани групи зависи възможността за 
обратна връзка, което е особено важна за доброто управление на ДГС. Създаването на тази или 
аналогични обществени структури от една страна ще повиши прозрачността в управлението на 
ДГС. От друга страна ще позволи на заинтересованите срани да вземат съответното участие в 
управлението на горите в региона, както и да поемат своята дял от отговорност отговорност за 
опазване и развитие на горския ресурс. 
Съветът ще обсъжда наболели  или нововъзникнали проблеми в отношенията с ДГС и по 
въпросите на управлението и стопанисването на горите. 
Обществените съвети ще провеждат срещите си периодично през годината ,  с възможност за 
провеждане на извънредни срещи в случай на екстремни ситуации. 
  
V.2. Информиране на заинтересовани страни по въпросите на сертификацията в ДГС 
           Във връзка  със сертифицирането на ТП ДГС Казанлък ще полага постояни   грижи да 
информира населението или поне тази част от него, която има пряко отношение към работата му, 
както и контратентите си и другите заинтересовани страни за насоките на предстоящия и 
послесващите от нея процеси. Това обаче не внася достатъчно информация за същността на 
процеса. 
ДГС ще стартира  стартира информационна кампания в региона.  
Основна цел на кампанията е бъде разясняване на процеса на сертификация : 
 – цели и задачи, процедури, продължителност и др. Информацията ще бъде представена  
коректно и в достъпен вид. 
  
V.3. Провеждане на обучителни курсове и семинари 

С оглед изискванията на  сертификацията на горите една от първостепенните задачи, стоящи 
пред ръководството на ДГС е организирането и провеждане на обучения, насочени към 
изграждане и повишаване на капацитета на общинските администрации  
Не по-маловажна задача е провеждането на обучения по процеса и изискванията на горската 
сертификация, методите на отглеждане и екологично щадящ дърводобив, условията на 
безопасност на труда и др. на служителите на ДГС и особено на работещите в частните 
дърводобивни фирми, както ина др. лица работещи и пребиваващи в горите.  
Успоредно с това обучение ще се вземат мерки за повишаване на контрола върху дейността и 
особено безопасността на труда за работещите в дърводобива, както в ДГС, така и в частните 
фирми. Въпреки, че към момента частните фирми са отговорни за условията на безопасност на 
труда,  ние сме предвидили  мерки за това, фирмите да съблюдават разпоредбите на ЗЗБУТ и 
този процес да се контролира от служителите на    ДГС. 
Въпреки незначителните обеми на събираните НГГП този процес се наблюдава и ползувателите 
се информират  за щадящи практики на събирането на гъби, билки, горски плодове и др.  
V.4. Работа с местните хора и социално слабите в региона 
Приобщаването на местните хора към изпълнението на дългосрочните цели на сертификацията, 
стопанисването и управлението на горите е дълъг процес. Осигуряването на подкрепа за местни 
инициативи, даването на отговор на въпросите, вълнуващи хората, задоволяването на 
определени техни нужди и потребности е от изключителна важност за „навлизане” в живота на 
местните общности. 
За да се запазят отношенията и да се развиват те в желаната от нас покока  е необходимо 
предприемането на стъпки в поне няколко насоки: 
Връзки с общинските  администрации.  
Необходимостта от дърва за отопление  прави местните хора зависими от политиката на  
ТП ДГС Казнлък Това още по-силно се отнася до  социално слабите 
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ДГС ежегодно,ще  представя  информация за услугите, които се предлагат на местното 
население (извадки от Горскостопанския план; маркиране на дървета за сеч; продажба на 
дървесина; издаване на разрешителни; производство на фидани за залесяване, странична 
дейност  и др.) 
ДГС ще  предоставя на информация  
- за възможностите за ползване на дърва за огрев от   местното население по населени 
места, уведомява в случай на въвеждане на ограничения или забрани за достъп до определена 
горска територия от страна на РДГ; 
-  Писмено регламентиране на предвиденото използване (напр. чрез подписване на 
споразумения), като се гарантират необходимите компенсации в случай на нанесени щети; 
- Провеждане на срещи с местните кметове и местни лидери (желателно е участието на 
представители на ЮИДП) 
  
Привличане на частните собственици на гори в процеса на управление на гората.  
ДГС ще съдейства на  частните горовладелци търсещи търсещи информация или подкрепа за 
дейности по опазване на горите.  В случай на предвидено ползване писмено се  регламентират 
правата на страните (напр. чрез подписване на споразумения), като се гарантират необходимите 
компенсации в случай на нанесени щети. 
 Използване на високото екологично съзнание на местните хора. Хората, които обикалят гората 
(ловци, събирачи на НГП и др.)  могат да сигнализират за забелязани нередности. На видно 
място в ТПДГС Казанлък ще има поставена “пощенска кутия”, където хората да оставят 
информация за възникнали нередности и положителни събития, в случай че искат да запазят 
анонимност. 
Подкрепа за решаването на някои проблеми на местните хора. ДГС според своите  
регламентирани права е отворено за решаването на проблеми възникнали и направени 
достояние на ръководството- като нарушени интереси и/или права на ползване и собственост 
 и др. 
Взаимодействие с местните ловностопански структури. Доброто сътрудничество и високата 
оценка на дейността на ДГС по отношение опазване и развитие на дивеча в регионите се 
развиват. ДГС отдава голямо значение на темата с възможността за осигуряване на предимства 
за местните членове на СЛРБ при отдаване на ловно стопанските участъци на концесия. Преди 
началото на ловния сезон общо за обектите  и  жеседмично преди ловните излети за всеки 
конкретен обект ДГС съгласува на горскостопанските дейности по време, място и начин на 
провеждане с лова с оглед  опазването на дивеча. 
Подпомагане на развитие на туризма в региона. ДГС със своята дейност не възпрепятствува 
други практики особено тези с туристическа и екологична насоченост. Тук се прилагат на 
изискванията за стопанисване на ГВКС 6, затова напротив, би насърчило разработване на 
алтернативни занимания ( пеши, конен туризъм, посещение на уникални природни образувания и 
абележителности  и др. 
Работа с местните дърводобивни и дървопреработвателни фирми 
ДГС въвежда  допълнителни изисквания към фирмите, участващи в търговете за добив и 
реализация на дървесина. Освен изискуемите по националното законодателство данни за 
фирмата, информация за квалификацията на персонала, наличието на лесовъд и лиценз от 
МЗХГ, в договорите за изпълнение са въвъедени изисквания по Националния стандарт за 
управление на гори в сертифицирани стопанства. Това все повече ангажира фирмите 
изпълнители към процесите на сертификацията на ДГС. Условията на труд на работещите в тях 
се съблюдават като за собствени работници, особено свързано със спазване на правилата за 
ЗБУТ, например: валидна оценка на риска на работните позиции;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 
 
V.5. МЕХАНИЗМИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НАЕВЕНТУАЛНО ВЪЗНИКНАЛИ 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. ДГС е разработило процедури  за 
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разрешаването им. Споровете на територията на ДГС най-често касаят:  
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  
и въздействието на горскостопанските дейности върху местните общности или околната среда. 
Процедурата за разрешаване на спорове е разработена и обсъдена с участието на 
заинтересованите страни като процесът се документира. 
 
VІ. ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ТП „ДГСКазанлък”: 
 
           1. Във връзка с изискванията на Националния стандарт за управление на сертифицирани 

гори в България, ДГС следва да предприеме стъпки по осигуряването на публичност чрез своята 
сайта на ЮИДП , таблото в сградата на стопанството и/или обявена възможност за достъп до 
следните видове документи и информация:  
– 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).  
 
2. След публикуване на настоящият доклад ,обсъждането му  , ТП ДГС Казанлък ще 
публикува списък на  проведените срещи на преставители на стопанството с местни 
заитересовани страни по въпросите на  сертификацията на стопанството 

 
 
          Неразделна част от настоящият доклад е списъка със заинтересовани страни . 
 
          НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД СЕ АКТУАЛИЗИРА НА ВСЕКИ ПЕТ ГОДИНИ  ! 
 
 
 
 

Изготвил :    
/инж.Вл.Атанасов/            
                                                                                        Директор ТП ДГС Казанлък 

                                                                                                   /инж.М.Татарджийска/ 
 
 


