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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И МЕРНИ ЕДИНИЦИ В ТЕКСТА
АД
Акционерно дружество
ДГС
Държавно горско стопанство
ГСУ
Горско стопански участък
ОУ
Охранителен участък
ЮИДП
Югоизточно държавно предприятие
ТП
Териториално поделение
СЛРБ
Съюз на ловците и риболовците в България
ЕС
Европейски съюз
ЗГ
Закон за горите
ЗТ
Защитена територия
ИЦ
Информационен център
МОСВ
Министерство на околната среда и водите
РИОСВ
Регионална инспекция по околната среда и водите
ИАГ
Изпълнителна агенция по горите
РДГ
Регионална дирекция по горите
МЗХГ
Министерство на земеделието, храните и горите
ДЛС
Държавно ловно стопанство
ДПП
Дирекция на Природен парк
ЛТУ
Лесотехнически университет
ОПР
Общински план за развитие
МТСП
Министерство на труда и социалната политика
Д „БТ”
Бюро по труда
ЛРС
Ловно рибарско сдружение
НОИ
Национален осигурителен институт
ОСВ
Оценка на социалното въздействие
ЛУП
Лесоустройствен проект
ПАБ
Пожарна и аварийна безопасност
ПРООН
Програма за развитие на ООН
ЕООД
Еднолично дружество с ограничена отговорност
НГП
Недървесни горски продукти
ООД
Дружество с ограничена отговорност
СД
Събирателно дружество
ТИЦ
Туристически информационен център
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 ДЛС “Мазалат” 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
ДЛС– физически или юридически лица упражняващи дейност на територията на ДЛС,
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 ловно стопанство- Мазалат” е сертифицирано през 2013 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.
9. Високи консервационни стойности – поддържат се и/или се подобряват високите
консервационни стойности в горите.
10. Осъществяване на горскостопанските дейности – дейностите в обхвата на
сертификация, са планирани и изпълнени в съгласие с икономическите, екологичните и
социални политики на 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
.
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Іа. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ПРОУЧВАНЕТО
Целта на Оценката за Социалното Въздействие на дейностите на ДЛС “Мазалат” е да
идентифицира и обобщи въздействията, които дейностите в горското стопанство пряко
или непряко върху местните общности, екологичния баланс и социалноикономическото 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 ДЛС,
- 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.
Іб. МЕТОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Те се базират на:
Преглед и вторичен анализ на предоставената документация;
Контакти и консултации с ръководството на ДЛС “Мазалат”;
Посещение на място, дълбочинни интервюта
представители на местните заинтересовани страни

и

групови

дискусии

с

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
определянето им включва два етапа – а) предварителен етап на базата на експертна
оценка и б) прецизиране след проведените разговори с ръководството на ДЛ „Мазалат”:
Ръководството и работещите в ДЛС “Мазалат”;
Представители на общинските администрации на общините, на чиято територия
е разположено ДЛС “Мазалат”
Представители на местния бизнес, свързан с използуването на горите;
Представители на местното население;
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Представители на местни организации и асоциации.
Проучването е проведено с първоначалния ангажимент на ТП „ДЛС-Мазалат” към
принципите на „Временния стандарт на FSC към м. ноември 2013 г. , актуализиран е
чрез повторни анализи и публично обсъждане през август 2018 г и включва:
Преглед и вторичен анализ на предоставената документация.
- Горскостопански план на „ДЛС-Мазалат”
- Доклад за „Горите с висока консервационна стойност на територията на
ТП „ДЛС-Мазалат”- актуализиран
- Анализна свързаността с Общинските планове за развитие на общините Павел баня
(проект) и Казанлък (проект),
- Националния стандарт на FSC включващ международните принципи и критерии за
стопанисване на горите
Контакт с ръководството на ДЛС “Мазалат”. Срещи, дискусии, обсъждания,
анализи, интервюта и обучения
Посещение на ДЛС “Мазалат” 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 на „ДЛС-Мазалат”,
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 ДЛС и е предложен механизъм за въвличане на местните
общности в планирането и изпълнението на горско стопанските дейности.
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ІІ.РЕЗУЛТАТИ
ІІ.1. ОБЩИ СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
РЕГИОНА
„ТП ДЛС - Мазалат” според административното деление на Република България,
стопанството попада в границите на 3 общини и 20 землиша на населени места от
Старозагорска област с обща площ от 29 884,4 ха.
- Община гр. Павел Баня: землищата на гр. Павел Баня и селата Александрово,
Асен, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово, Осетеново,
Скобелево, Турия, Тъжа и Търничени;
- Община гр. Казанлък: землищата на селата Голямо Дряново, Шейново и Ясеново;
- Община гр. Раднево: землищата на селата Диня, Зимлен, Ковач и Трънково;
Таблица N 1: Брой на населението в региона на ДЛС ,,Мазалат” по настоящ адрес към
2013-2015 г.
Населено място Брой жители
Населено място
Брой
Населено
Брой
жители
място
жители
Община Павел Баня
Община Казанлък
Община Раднево
гр. Павел Баня
2823
с. Голямо Дряново
289
с. Диня
195
с. Александрово
1810
с. Шейново
2025
с. Землен
163
с. Асен
491
с. Ясеново
819
с. Ковач
103
с. Виден
99
с. Трънково
484
с. Габарево
1617
с. Горно
1465
Сахране
с. Долно
766
Сахране
с. Манолово
786
с. Осетеново
1199
с. Скобелево
796
с. Турия
410
с. Тъжа
1455
с. Търничени
895
Общо
14612
3133
945
Общото население на територията на ДЛС-,,Мазалат” става 18690 жители.
Община Павел баня се намира близо до Казанлък (около 20 – 25 km), в съседство с
язовир Копринка. Градът е разположен в централната част на България, в
Северозападната част на област Стара Загора и между Стара планина и Средна гора в
Розовата долина.
Основни за икономиката на Павел баня са балнеоложкият туризъм и производството и
обработката на етерично-маслени култури (лавандула, казанлъшка роза, салвия).
Относно демогравски показатели данните показват сравнителна устойчивост – няма
застаряване на населението. В трудоспособна възраст са 54,9% от населението.
Независимо от това е висок процента на хора в надтрудосподобна възраст, но това е
ситуацията в страната като цяло.
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Община Раднево се намира в югоизточната част на Област Стара Загора. С площта
си от 545,145 km2 е 3-та по големина сред 11-те общини на областта, което съставлява
10,57% от територията на областта. Границите ѝ са следните: на юг община Гълъбово,
на югозапад община Опан, на северозапад община Стара Загора, на север община Нова
Загора, на изток общините Тунджа и Тополовград.
Природните условия, с които разполага община Раднево са най-подходящи за
селскостопанска дейност, най- вече отглеждане на ечемик, пшеница, слънчоглед,
памук, зеленчуци. От трайните насаждения най-голям е относителният дял на
бадемовите насаждения, следват лозовите масиви, черешите и сливовите градини.
Друг голям отрасъл са находищата на лигнитни въглища, добивани по открит способ
на площ от 103 кв.км. Добивът на лигнитни въглища за енергетиката варира от 21 до 31
млн.т. годишно.
На територията на общината се осъществята икономически ефективна
миннодобивна дейност. Годишния реализиран добив на въглища представлява80%-84%
от общото годишно производство на въглища в България.
Община Казанлък се намира в Южна България и е една от съставните общини на
област Стара Загора. Общината се намира в северната част на област Стара Загора. С
площта си от 634,781 km2 е 2-та по големина сред 11-те общини на областта, което
съставлява 12,31% от територията на областта. Релефът на общината е равнинен, ниско
и средно планински, като територията ѝ попада в пределите на Стара планина,
Казанлъшката котловина и Средна гора.
Съотношението между представителите на двата пола е 100 мъже към 107 жени.
Равнището на безработица в община Казанлък е 7,14%, което е по-ниско от средното за
страната и областта. Гъстотата на населението е 140 човека/км2.
В икономически план Казанлък е втората по големина и значимост община в
икономиката на област Стара Загора. Производствените предприятия са 328. Найголяма относителна тежест имат машиностроенето, представено от предприятия като
„Арсенал”,
„М+С
Хидравлик“,
„Капрони“,
„Зино“,
„Суперабразив“,
„Индустриалтехник“, „Катанимпекс ЕООД“, „Хидропневмотехника“, „Шипка ООД“. В
града са концентрирани около 90% от мощностите в подотрасъл „Хидравлика и
пневматика“ на страната.
ІІ. 2. ТЕРИТОРИЯ И ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ В ДЛС “Мазалат”
През далечната 1938г Старопланинската част от Старозагорското административно
лесничейство е била обособена като обект на отделно горско стопанство „Мазалат” със
седалище в с.Габарево, а Средногорската част-като отделно горско стопанство „Братан”
със седалище в с. Павел баня. През 1951 г. тези горски стопанства са обединени в едно
със седалище в с. Павел баня, с два технически участъка - ,,Мазалат” и ,,Братан”. През
същата година с цел организиране на дърводобива в района на стопанството е било
създадено Горско промишлено стопанство със седалище в с. Сахране. През 1961 г.
горското и горскопромишленото стопанство са обединени като седалището на новото
горско стопанство е установено в с. Горно Сахране и е преименувано в горско
стопанство ,,Сахране”. Това наименование, както и седалището на горското стопанство
са запазени до 2000 година. По форма територията на стопанството наподобява
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неправилен многоъгълник с максимална дължина от север на юг 34,0 км, и от запад на
изток – 27,7 км.Намира се на 220 км от аерогара София и на 200 км от летище Бургас.
Релефът е типично планински, като надморската височина варира от 1524 м при найвисоката точка – връх Исполин, до 150 м в най-ниската точка в района на фазанарията
до с.Трънково.
Общата площ на стопанството възлиза на 30 272.4 ха. Като площа на стопанството е
разделена в 4 горско стопански участъка (ГСУ): ГСУ-,,Александрово”, ГСУ-,,Турия”,
ГСУ-,,Габровница”, ГСУ-,,Лешница”. При последното, шесто лесоустройство (20002001 год.), ДГС-,,Горно Сахране” е разделено на две самостоятелни единици-Държавно
горско стопанство „Павел баня”, със седалище гр. Павел баня и държавно ловно
стопанство ,,Мазалат”, със седалище с. Горно Сахране. За всяко от тях са изготвени
отделни проекти
Разпределението на територията по вид на собствеността е представена на Табл. N 2
Табл. N 2
Горска територия-Държавна
28741,6 ха.
собственост
Община Павел Баня
23338,6 ха.
Община Казанлък
5346,6 ха.
Община Раднево
56,4 ха.
Горска територия-Частна собственост
710.3 ха.
Община Павел Баня
Община Казанлък
Община Раднево
Горска територия- Общинска
собственост
Община Павел Баня
Община Казанлък
Община Раднево
Горска територия-други юридически
лица
Община Павел Баня
Община Казанлък
Община Раднево
Горска територия- гори на МОСВ

400,6 ха.
8,8 ха.
300,9 ха.
417,5 ха.

Община Павел Баня
Община Казанлък
Община Раднево

0,0 ха.
388,0 ха.
0,0 ха.

388,9 ха.
25,1 ха.
3,0 ха.
15,0 ха.
15,0 ха.
0,0 ха.
0,0 ха.
388.0 ха.

Възстановяването на собствеността на горите на територията на ДЛС е приключило.
Все още съществуват възможности за предявяване на съдебни искове за възстановяване
на горите, но ДЛС не е страна в тези спорове, които се решават в ОС”З”. Поради тази
причина в ДЛС нямат информация за актуални заведени искове.
В случай на съдебно решение и подаване на заявление за възстановяване на горите в
ДЛС, съгласно ЗГ в съответната територия се прекратяват всички дейности до
приключване на процедурата по предаване на собствеността. ЗГ и Закона за
собствеността,подзаконовите актове както и процедурите предвидени в принципите на
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стандарта и разработените във връзка с това процедури и установени от години
практики в ДЛС-Мазалат регламентират начините за компенсиране на собственици на
гори при настъпили увреждания и/или загуби в резултат от дейностите на ДГС.
ІІ.3. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Горите на теротирията на ДЛС-,,Мазалат” имат голямо значение за икономиката на
региона като източник на дървесина, странични ползвания, ловни и туристически
дейности.
Средногодишно се добиват 15 499 куб.м строителна дървесина, 38 376
пространствени куб. м дърва за огрев и използваема вършина.
Добитите дърва за огрев са предназначени за задоволяване на нуждите на местното
население, както и за износ. В условията на пазарна икономика ползватели на
дървесина са както местни фирми и дърводобиващи предприятия, така и фирми от
други райони и области. В с. Горно Сахране се намира най-голямото дърводобивно
предприятие в района – завод „Кастамону” (бивш Габровница), което усвоява
дървесина от цялата страна.
Стопанското значение на горите не се ограничава само с дърводобива. Ежегодно
(съгласно Горскостопанския план) се предоставят площи на местното население
осигуряващи паша на голяма част от селскостопанските животни. При благоприятни
условия се събират значителни количества билки, гъби и горски плодове, които
осигуряват допълнителни доходи на местното население.
Районът на стопанството предоставя добра база за изграждане на интензивно ловно
стопанство със задоволителни дивечови запаси и видово разнообразие, което създава
добри условия за развитие на местния, националния и международния ловен туризъм.
Таблица N 3: Дейности на ДЛС “Мазалат” и заинтересовани страни, с които си
взаимодейства при изпълнението им.
Дейност
Взаимодействие
Цялостна и финансова дейност
ЮИДП
Лесокултурни мероприятия
Местни хора
Дърводобив
-Търгове за добив и продажба на
Частни (вкл. местни) дърводобивни и
дървесина и поддръжка на горски пътища дървопреработвателни фирми
Строителни фирми и такива изпълняващи
пътноремонтни дейности
Общини
- Дърва за огрев на местното население
Местно население
Ловно-стопанска дейност
Контрол върху дейностите в горите

СЛРБ
Ловно стоп. сдружения и ловни дружинки
Неправителствени организации
Изпълнителна агенция по горите
Регионална дирекция по горите

Странични ползвания
Лесозащитна станция
Общини
Частни собственици
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Опазване на горите

НГП
- Паша на животни
- Пчеларство
Местни светски и религиозни празници и
ритуали
Туризъм

Гасачески групи
Полиция
Рег. служба „Пожарна и аварийна
безопасност” Частни лесовъди
Събирачи
Изкупватели
- Местно население и животновъди
- Местни пчелари и пчеларски дружества
Общини
Религиозни общности
Църкви, джамии
Туристически дружества ,
неправителствени организации и
предприемачи в областта на туризма

ІІ.3.1. ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ
Провежданите лесокултурни мероприятия са изцяло финансирани със собствени
средства:
-Залесяване
-Отглеждане на младите насаждения
-подпомагане на естественото възобновяване
ДЛС планира да провежда лесокултурните мероприятия чрез отдаване на дейността
на частни фирми, работещи с местни хора, а от скоро и със собствени работници. Това
от една страна ще повиши социалния ефект от дейността на ДЛС в региона. От друга
страна ще позволи да се подбират хора, вече работили и доказали своята ефективност,
както и по-добре да се планират провеждането на дейностите.
В своята дейност за възпроизводство на горите стопанството все повече разчита на
естественото възобновяване, с което са съобразени и прилаганите лесовъдски системи.
Към ДЛС 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 ДЛС и ЮИДП от посадъчен материал за
новите култури. 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 ДЛС 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
Доклад „Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП „ДЛС Мазалат”

Page 13

следва да се съобразим с изискванията и възможностите на службите по заетостта,
чести отсъствия по болест, липса на мотивация откъдето и ниско качество на работата и
ниско прихващане на новосъздадените култури. При всички случаи, ДЛС 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 на
ГСП/ЛУП и ЗГ при осигуряване на равноправен достъп до дейностите и спазване
на принципите за свободна конкуренция.
Новият закон за горите в своите чл.чл115 и 116 предвижда до 30% от добитата
дървесина следва да се провеждат отделни търгове, в които участват фирми,
регистрирани на територията на съответните общини, в които е разположено ДЛС. Тази
мярка цели стимулиране и подпомагане на местните фирми, като по този начин
повишава постигания социален ефект от дейността на ДЛС в общността.
Добивът се извършва основно с местни дърводобивни фирми. Основно правило при
сключване на договори за добив е осигуряването на безопасни условия на труд за
работниците не само на ДЛС 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, лесокултурни противопожарни прегради и минерализовани
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.
Почти 100% от местното население в Община Павел Баня използва дърва за
огрев за отопление и/или готвене. Тъй като под 10% от горите ни са недържавна
собственост ДЛС „Мазалат” осигурява почти цялото количество дърва за огрев. По
голямата част от добива на дървесина в „Годишния план за ползване” на ДЛС се
определя за ползване от местните хора по цени, одобрени от ЮИДП. В кметствата се
изготвят списъци за нуждите от дърва за огрев и строителен материал, които се
съгласуват с ДЛС. Добивът на дървесина по тези списъци се осъществява основно
индивидуално, като кметството разпределя, а представителя на ДЛС разрешава и
контролира добива и извозването на дървата.
От страна местните хора нямат сериозни оплаквания по отношение на
предоставяните количества на дърва за огрев и строителен дървен материал. От страна
на ДЛС е налице разбиране и „компромиси” по отношение закъснели заявки и
допълнително заявени количества в рамките на утвърдения лимит. Основните
оплаквания на местните хора са свързани с времето на добиване, качеството на дървата
за огрев, необходимостта от предварително заплащане на заявените количества и
понякога затруднения достъп до местата, определени за дърводобив.
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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 ДЛС „Мазалат“. С разрешителен режим е
достъпът във връзка с провеждането на горскостопнаски и ловностопански дейности,
както и достъпът до горските разсадници.
От проведените интервюта със заинтересованите страни, не бяха идентифицирани
случаи на ограничаване на достъпа до гората извън предвидените по закон случаи от
страна на ДЛС . Но практически като основен проблем за фирмите се явява липсата или
лошото състояние на съществуващата горскопътна мрежа. ДЛС организира отделни
процедури по Закона за обществените поръчки за поддръжка на съществуващата
мрежа, 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 без това да е включено в договорите им.
2. Липсата на целенасочена дългосрочна политика в сферата на дърводобива за
подпоматане и развитие представлява допълнителен утежняващ фактор за ниските
разценки за добив определени на държавно ниво. Това силно ограничава
възможностите за инвестиции в нова техника, технологии и квалификация на работната
ръка. Работи се с морална остаряла техника и неграмотен контингент, което
предопределя ниската производителност на труда и ниското качество на изпълнение на
дейностите, като последното често води до конфликти със служителите на ДЛС.
Фирмите изразяват недоволство и по отношение на често променящата се
нормативна уредба и то в техен ущърб. Така например се оценяват въведените нови
изисквания за наличие на GPS система в транспортните средства, позволяваща тяхното
следене в реално време, като мярка за ограничаване на незаконния дърводобив.
Недоволството е свързано преди всичко с необходимостта от допълнителни инвестиции
и увеличаване на произтичащата административна тежест.
Съществува и определено негативно отношение към едрите ползватели на
технологична дървесина. (тук за нелоялната конкуренция). Очакването тук е: при
продажба на дървесина да се дават преференции на местни фирми, търговци на краен
продукт, а не суровина, в което отново се съдържа социален елемент.
Местните фирми не са сдружени, поради битуващото мнение, че това по никакъв начин
не би облекчило условията на работата им.
3. Зачитане на другите форми на собственост и подкрепа за недържавните
горовладелци:
Общата площ на недържавните гори на територията на ДЛС ,,Мазалат” възлиза на
близо 725,3 ха. Възстановяване на горите на територията на ДЛС като цяло може да се
счита за приключил и към момента няма неприключили спорове за собственост между
ДГС и други лица
Подкрепата на ДЛС за недържавните собственици на гори е главно в посока издаването
на различни документи (срещу административна такса за услуги) като таксационни
описания, препис извлечения и др. ДЛС спомага и за придвижването на преписки до
свързани както със състоянието на горите, така и свързани с инвестиционни намерения.
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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.
ДЛС 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 под допълнителен
натиск и очакванията са да изпълнява преди всичко социална и по-малко икономическа
функция.
Проблем би възникнал и в случай на повишаване на цената на дървата за огрев и
дървения материал (напр. в резултат на сертификацията). Не особено доброто
социално-икономическо положение на населението в региона не би позволило на
местните хора да заплащат по-висока цена. Допълнителна пречка би било битуващото
сред тях мнение, че „тези придобивки им се полагат, защото живеят в и около тази
гора”.
По време на дискусиите с дървопреработвателните фирми за евентуалните ползи и
загуби от сертификацията на горите се оказа , че особено силно е опасението , че това
ще повиши цената на дървесината , респ. произведените продукти и това ще доведе до
загуби за местните неголеми фирми.
ІІ.3.3. ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
На територията на ДЛС-„Мазалат” са регистрирани общо 801 организирани ловци в
17 ловни дружини. На всяка една ловна дружина са предоставени ловни територий за
стопанисване. Ловът може да се счита за традиционно занимание на района, тъй като
броя на ловците се покачва всяка година. Всички те са пряко заинтересовани от
стопанисването на горите в т.ч. прилагани лесовъдски системи и поддържане на
подходяща структура на горите, поддържане на естествена хранителна база за дивеча,
поддържане на зони за спокойствие на дивеча и др.
Ловно стопанската дейност се осъществява по утвърден ловностопански план и
тарифи за такси на ИАГ. След таксиране на дивеча и изготвен разплащателен протокол
отстрела се отдава на регистрираните ловно стопански сдружения.
Основните видове дивеч на стопанството са:
- дребен дивеч: заек, фазан, яребица, пъдпъдък, гургулица, фазан,
- хищници: вълк, чакал, лисица, бялка, язовец, сврака, златка, мечка,
- едър дивеч: благороден елен, сърна, дива свиня, дива коза, муфлон
Местното население и организираните ловци оценяват високо ролята на ДЛС за
запазването и увеличението на дивечовите запаси.
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Изградена е добра практика на ежегодно участие на представители на ДЛС в
събранията на ЛД преди и след края на ловния сезон. Това играе и определено
превантивна роля по отношение случаите на бракониерство. Израз на ползотворно
сътрудничество е и устойчивата тенденция на полагане на все повече и по-качествени
грижи за дивеча от страна на ловните дружинки.
ДЛС „Мазалат” извършва и дейност, свързана с запазване и развитие на дивечовите
запаси в региона. Засяват се около дивечови ниви, изградени са необходимите
биотехнически съоръжения и се извършва допълнително подхранване на дивеча.
Контролът от страна на ДЛС-„Мазалат” по отношение стопанисването, опазването и
ползването на дивеча и рибата е на необходимото ниво. Взаимодействието между
Държавния орган и стопанисването на дивеча също е добро. Счита се че
бракониерството не представлява сериозен проблем.
ІІ.3.4. КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ В ГОРИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА
ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Дейността на ДЛС по отношение на контрола и опазване на горите включват:
- Контрол върху дейностите в горите, в т.ч. предотвратяване и установяване на
нарушения в ГТ;
- Контрол върху опазване на околната средата и населението, в т.ч. и от бедствия;
Опазването на горските територии от страната на ДЛС се осъществява по 2
направления по силата на закона на 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 дейсвтия
за ограничаване или потушаване на разразили се пожари, следене за поява на болести,
вредители и други повреди, опазване на защитените видове животни и растения и
следене за спазването на режимите на защитените зони и територии.
Делът на общинските и частни гори в територията на ДЛС “Мазалат” е
изключително малък . Дейностите в тези гори доколкото се извършват такива се
осъществяват от съответния собственик, съвместно с лицензиран частен лесовъд, под
контрола на ДГС, който издава разрешителни за всички дейности, извършвани в тях
съгласно ЗГ. Представители на ДЛС участват в общинските комисии за борба със
епизоонозите. Ежегодно на различните собственици се предоставят план-извадки от
годишните планове съгласно ЛУП за дейностите, които следва да се проведат в
съответните гори.
Контрол по законосъобразното извършване на дейности в горите се осъществява
както пряко от ИАГ така и от РДГ- като поделение на ИАГ. 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 (напр. в резултат на природно бедствие) промяната се
съгласува с РИОСВ – Стара Загора и РДГ Стара Загора, с оглед осъществяванеп на
контрол по изпълнение разпоредбите на ЗГ, ЗООС,ЗБР,ЗЗТ, заповедта на МЗХ за
опазване на защитните територии все още непредвидени в съответните нормативни
документи.
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ІІ.3.5. ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Опазването на горите от болести и вредители е основен предмет на дейност на
Лесозащитна станция – Пловдив. ЛЗС осъществява редовен периодичен контрол на
състоянието на насажденията в санитарно отношение, осъществява ежегодни проверки
на здравословното състояние на фиданките в горския разсадник, извършва проверки и
одобрява план-извлечения за извеждане на санитарни сечи.
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 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.
Важно тук е участието на РСПБЗН за успешното овладяване на огнищата на пожарите.
В резултат на взетите мерки и съзнанието на местните хора и фирми на територията на
стопанството е налице е устойчива тенденция на нисък брой горски пожари на
територията на ДЛС, а възникналите малки пожари са най-често резултат на силно
засушаване и др. климатични феномени, както е през тази година.
Налице е План за опазване на горите от пожари съгласуван от специална комисия
назначена от Областната служба Пожарна безопасност и защита на населението.
Осъществява се денонощно наблюдение на горските територии и има сформирана
група за бързо реагиране.
Не липсват случаи на незаконна сеч и бракониерство и др. незаконни дейности в
региона на ДЛС “Мазалат”, но се полагат изключителни усилия за свеждането им до
минимум. Това обаче се представлява сериозен проблем, предвид площта на
стопанството и заетостта на служителите по охраната в стопанската и др.дейности. За
2017 г. са издадени множесто акта за незаконна сеч и незаконен извоз на дървесина. За
опазване на ДГТ от незаконни дейности и посегателства стопанството извършва
съвместни действия с органите на местната полиция.
Сфери на взаимодействие и проблематика:
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 липсата на достатъчна и в
добро състояние горско-пътна мрежа и липсата на адекватни технически средства за
борба с пожарите в силно пресечените горски терени, което често затруднява борбата с
пожарите и своевременното им локализиране.
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ІІ. 3.6. ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ И
ЕКОСИСТЕМНИ УСЛУГИ
На територията на ДЛС„Мазалат” се извършват странични ползвания като:

Допуска се събирането на листников фураж, горски плодове, гъби, билки и др.
Тяхното развитие зависи от годишните промени на климатичните условия,
особеностите на растителната среда, антропогенни и други фактори. Възможните
средногодишни добиви са 400кг диворастящи гъби, 1000кг билки(в т.ч. цветове, листа,
стъбла, корени) и др.
Съгласно Стандартните формуляри на защитените зони по ЗБР, засягащи района на
Ловното стопанство, е забранено добиването на листников фураж в природните горски
местообитания (хабитати) с кодове 9110, 9150 и 9170.
Пашуване на донашни животни във всички горски територии, независимо от
тяхната собственост, се допуска съгласно Горскостопанския план или програма.
Необходимо е площите, забранени за паша, попадащи в блок разрешен за паша, по
възможност да се оградят.
Не се допуска нощна паша, както и навлизане в горските територий на домашни
животни без пастир.
Табл № 7 Разпределение на разрешената за паша площ по ГСУ
Обща
Разрешена
% от
Допустим брой
ГСУ
площ
за паша
общата
добитък
площ
хектари
едър
дребен
7615.7
1392.2
26.6%
1160
5676
ГСУ”Александрово”
6836.9
1641.0
31.3%
1367
6560
ГСУ”Габровница”
9086.7
1500.2
28.6%
1250
6137
ГСУ”Турия”
6345.1
708.4
13.5%
549
2834
ГСУ”Лешница”
Общо
29 884.4
5 241.8
100.0%
4326
21042
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ІІ.3.7. МЕСТНИ СВЕТСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ И РИТУАЛИ
В горите на ДЛС “Мазалат” са разположени множество обекти с религиозно
(църкви,параклиси, джамии), археологическо и историческо значение. Всяко село има
годишен празник, свързан с религиозните му традиции и съответно място за
поклонение.
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
ДЛС„Мазалат” не е пряко ангажирано в развитието на туристическите дейности.
Туристическите обекти и горските територий около тях, част от горски територии,
държавна собственост са определени в доклада с горите с висока консервативна
стойност на територията на стопанството. Ангажиментите на горското стопанство и
организаторите на туристически прояви в района са свързани със съобразяване на
горскостопанските дейности с туристическите маршрути и обекти, поддържане на
туристическите маршрути и осигуряване на безопасност за туристите.
Сфери на взаимодействие и проблематика:
При проведените интервюта с представители на туристическия бранш не бяха
идентифицирани силно негативни социални въздействия от дейността на ДЛС. При все
това, следва да се избягват случаи за сеч в близост до чешми и туристически пътеки,
както и за случаи на отсичане на дървета с туристическа маркировка.
Необходимо е ДЛС да предприеме по активни мерки за популяризиране на
докладите за ГВКС и да потърси информация от туристическите дружества за
допълнителни предложения за обекти територии, които да бъдат включени като такива
с висока консервационна стойност.
ІІ.4. ПОЛИТИКА НА НАЕМАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА
ПЕРСОНАЛА
Работещи в ДЛС „Мазалат”
Персоналът на ДЛС “Мазалат” по щат е общо 76 души, от които 31 души са заети в
пряко в охранителна 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 ЛТУ. Горските надзиратели
преминават допълнителен курс за правоспособност за носене на оръжие.
Окомплектоването на структурата на ДЛС 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 ЛУП.
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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,
включително оръжие, жилетки, палки за осъществяване на дейността им. Води се
строга отчетна документация за всички случаи на трудови злополуки и смърт, с
регламентирани компенсации за всеки от тях.
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.
Провеждат се 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 ДЛС, но това не важи за персонала на фирмите, с
които ДЛС сключва договори. За целта ДЛС 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. Горските
надзиратели съгласно заповед на директора на ДЛС при своите посещения на обектите
ще следят за изпълнението на тези изисквания.
В ДЛС има синдикална организация, като се спазват всички завоевания и предвидените
на браншово ниво облекчения и ползи за работниците. Липсва собствен медицински
пункт, но работещите в ДЛС 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 найвече дърводобива е липсата на работна ръка. Често това води до неизпълнение на
сключените договори и санкции за фирмите и по всеобщо мнение в съвсем близко
бъдеще може да се стигне до компрометиране изпълнението на планираните
горскостопански дейности Очакванията на фирмите за разрешаване проблема е насочен
преди всичко към вземането на необходимите мерки на държавно ниво и по-малко към
самото ДЛС. 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. в сферата заплащането е сравнително ниско; 3. външни причини като липсата на
горски пътища, 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 с почти
неграмотен контингент, което според собствениците на фирмите води и до неграмотно
ползване на гората. Настоящата система за отдаване на обектите от страна на ДЛС не
дава дългосрочна сигурност за фирмите изпълнители и те не са склонни да инвестират
в своето развитие и най-малко в подобряване на квалификацията на работниците.
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Голяма част от наетите работят без договори респ. изплащане на социалните
осигуровки, трябва сами да осигуряват оръдията на труда като бензиномотрни триони,
гориво за тях, животинска сила за извоз и др. , понякога отказани и от тях самите.
Съществува проблем и при осигуряването на безопасни условия на труд за
работниците от дърводобивните фирми. ДЛС полага изключителни усилия в тази
посока, като залага изисквания за безопасни условия на труд като задължителни още в
проекто-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
На територията на ТП ДЛС „Мазалат” са обявени 7 защитени територии (ЗТ), 3
защитени местности и 4 природни забележителности. Защитените територий са с обща
площ от 191,3 ха. Още 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 ДЛС върху биологичното
разнообразие. От РИОСВ – Стара Загора бяха повдигнати следните въпроси (важат са
всички стопанства в района):
- ДГС/ДЛС не изпълняват с необходимата сериозност задълженията си по ЗБР и
Закона за лечебните растения във връзка със съставянето на актове за нарушения.
- Само формално и половинчато се спазва Чл. 50 и свързан с него Параграф 3 от
Преходните и заключителните разпоредби на ЗЛР. 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“. Липсва добра воля и 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 и лечебните растения да бъдат наистина опазвани (каквато е волята на
закона).
- Горскостопанските планове и най-вече предвидените видове сечи за конкретни
отдели се променят твърде често и това създава изключително административно
натоварване за РИОСВ при екологичната оценка на тези промени. Най-честа причини
за исканите промени са непрецизното разписване на плановете.
Според неправителствени организации, известен проблем за ДГС/ДЛС (общ за
всички стопанства в района) е, че горските служители като цяло не са наясно какви
защитени видове се срещат на тяхна територия и не са напълно компетентни по тяхното
разпознаване на терен, респ. мерките които следва да бъдат предприети за тяхното
опазване.
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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 ДЛС в тази насока.
ІІІ. ПРИНОС НА ДЛС 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 ДЛС и местната общност. Продължава практиката за
предоставяне дърва за огрев, коледни елхи, фиданки за залесяване, спонсорство за
различни събития. Всяка година служителите на ДЛС 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.
По всеобщо мнение комуникацията между заинтересованите страни и ДЛС е на
добро ниво. Особено положителни в своите оценки в това отношение са
представителите на институциите и местните кметове. В РДГ, като контролна
институция, не са постъпвали оплаквания от местните хора заради 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 ДЛС. Липсва цялостна информационна и медийна политика в тази насока.
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 ДЛС по постъпили искания по Закона за обществен достъп
до информация. В своите отговори, служителите се стремят чисто научната
информация да се представя в по-достъпен език. Що се касае до техническата част от
плана, предоставянето й става чрез заплащане на административна такса, която не се
счита за пречка.
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V. КОНТАКТИ С МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Анализът от резултатите от ОСВ показва, че ДЛС има своето трайно място още от
основаването си в ежедневния живот на местните хора, станали са „видими” и лесно
разпознаваеми, успели са в голяма степен да изградят доверие, базирано на общите
интерееси, проблеми и намирането на решенията им. Това е добра основа, която може
да гарантира успешната реализация на дългосрочните цели и задачи, подобряване и
повишаване на социалния ефект от дейността на ДЛС и своевременно предотвратяване
на възможните проблемни области в бъдеще, свързани с предстоящата сертификация
на горите в ДЛС “Мазалат”.
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 ДЛС би било изграждане на
местни Обществени съвети към ДГС. Те ще ръководят от директора на съответното
ДЛС и в тях следва да се включат представители на всички заинтересовани страни:
-

Ръководството на съответното РДГ, ДГС, ЮИДП

-

Общински администрации

-

Държавни институции в региона – РИОСВ, БТ към МТСП, др.

-

Местни частни дърводобивни и дървопреработвателни фирми

-

Местни сдружения и асоциации

-

Собственици на частни гори

-

СЛРД и ЛД

-

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 ДЛС.
Създаването на тази или аналогични обществени структури от една страна ще повиши
прозрачността в управлението на ДЛС. 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 ДЛС
и по въпросите на управлението и стопанисването на горите.
Обществените съвети ще провеждат срещите си периодично (напр. веднъж на всеки
1 – 2 месеца), с възможност за провеждане на извънредни срещи в случай на екстремни
ситуации. В тези обществени съвети ще се обсъждат въпроси, имащи отношение към
интересите, желанията и очакванията на всички представени групи заинтересовани
страни. Те ще имат водеща роля и по отношение организиране, подкрепа и провеждане
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на посочените по-долу конкретни действия и мероприятия, свързани с процеса на
сертификация на горите и насочени към местните заинтересовани страни. Важна задача
на обществения съвет е да се направи анализ на заинтересованите страни и да се въведе
трайна практика за включването на всяка от тези страни в процеса на управление ,
стопанисване и опазване на гората.
Основен проблем пред създаването и функционирането на тези обществени съвети
би представлявало състоянието на нормативната уредба, свързана с управлението на
горите, която в момента не регламентира създаването на подобни съвети. По
различните области на стопанството има създадени регионални съвети, които
регламентирано извършват своята дейност, но няма съвет обхващащ в цялост
съдържателните характеристики на проблемите, свързани с опазването и управлението
на горите.
V.2. Информиране на заинтересовани страни по въпросите на сертификацията
в ДЛС
ДЛС се 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 предстоящото сертифициране. Това обаче не внася достатъчно
информация за същността на процеса.
ДЛС двукратно стартира информационна кампания в региона. Основна цел на
кампанията е бъде разясняване на процеса на сертификация в пълния й спектър – цели
и задачи, процедури, продължителност и др. Информацията беше представена коректно
и в достъпен вид.
ДЛС-„Мазалат” е създало условия за да могат заинтересовани страни да го
посещават и да получават експертна информация за сертифицирането на горите и
всички свързани с това вълнуващи ги въпроси под формата на консултации и др.
В ДЛС има специално определен служител занимаващ се с въпросите на
сертификацията, тъй като от друга страна ще повиши популярността на ДЛС и
ефективността на работата по сертифицирането.
V.3. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ
С оглед изискванията на сертификацията на горите една от първостепенните задачи,
стоящи пред ръководството на ДЛС 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 ДЛС и особено на
работещите в частните дърводобивни фирми, както ина др. лица работещи и
пребиваващи в горите.
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Успоредно с това обучение 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, отглеждането 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
отопление прави местните хора зависими от политиката на ДЛС. Това още по-силно
се отнася до социално слабите. ДЛС ежегодно, ако не ежесезонно 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; туристически услуги и др.)
ДЛС 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. ДЛС 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 ДЛС е поставена “пощенска кутия”, където
хората да оставят информация за възникнали нередности и положителни събития, в
случай че искат да запазят анонимност.
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Подкрепа за решаването на някои проблеми на местните хора. ДЛС
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 ДЛС по отношение опазване и развитие на дивеча в
регионите се развиват. ДЛС 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 ДЛС 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. ДЛС 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 (джип сафари,
пеши, конен туризъм, посещение на уникални природни образувания и феномени
които не липсват в региона ), разработване на туристически продукти на базата на
запазени местни обичаи и традиции, изграждане на Туристически информационни
центрове и др. Разбира се всичко това при поискване
ДЛС би могло да ангажиране на НПО в подобряване уменията на персонала на
ДЛС за разпознаване и опазване на защитените видове Тук обаче възниква проблем
с ограничената възможност за контакти с такива НПО в региона. ДЛС полага засега
собствени усилия в тази посока, но е отворено за възможностите да се работи с НПО
не само по отношение на защитени видове и територии.
Работа с местните дърводобивни и дървопреработвателни фирми
ДЛС 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 въвъдеени изисквания по
Националния стандарт за управление на гори в сертифицирани стопанства. Това все
повече ангажира фирмите изпълнители към процесите на сертификацията на ДЛС.
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. ДЛС е
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разработило процедури за разрешаването им. Споровете на територията на ДЛС найчесто 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 „ДЛС-МАЗАЛАТ”:
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).
Неразделна част от настоящият доклад е списъка със заинтересовани страни от
2018 г
НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД СЕ АКТУАЛИЗИРА НА ВСЕКИ ПЕТ ГОДИНИ
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