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                                МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

                                         ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

                                        ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАЗАНЛЪК 

____________________________________________________________________________________  
гр. Казанлък бул. “Освобождение “ №19 , тел.0431/ 6 47 76 , факс 6 47 75, dgskazanluk@uidp-sliven.com           

                             
     ВХ.№ СГ-10-4/05.05.2022 

                 
                                 ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

                                                     ОТ ДЕЙНОСТТА НА 

                         ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „КАЗАНЛЪК 

                                           

Изготвен през м.април 2022 г. съгласно Национален стандарт за устойчиво 
управление на гори в България и Практическо ръководство за определяне, 
стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в  

       България , и серифициането на ТП ДГС „Казанлък” по Националния FSC 
        Стандарт за перода  2021-2022 година. 
 

       І. Въведение 

 
      ТП „Държавно горско стопанство “Казанлък“ е  сертифицирано през м.юни 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.    

       Дейноста на  ТП ДГС “Казанлък“  по сттопанисване на горите в поверената му територия са   
адаптирани към   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. 
         Оценката на социалното въздействие / ОСВ/ от дейността на горското стопанство е водещ 

аспект в сертификационната  политика на FSC и  свързано със значимостта на горите за   цялото 

общество . 
 

Іа. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОЦЕНКАТА 

         Целта на Оценката за Социалното Въздействие на дейностите на ТП ДГС Казанлък  през 
изминалата година /2021-2022 г./ е да  обобщи въздействията, които дейностите в горското 

стопанство пряко или непряко имат влияниевърху местните общности, екологичния баланс и  
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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 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   анализ на предоставената документация. 

 Контакти и консултации с ръководството на ТП ДГС “Казанлък“ . 

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

заинтересовани страни. 
 

 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 14 от обкщо17 населени места на 
територията на „ Община Казанлък с „ която е с обща площ от 635 кв.км. 

          Общият брой на населението в тези 14 от общо 17-те . населени места през 2021-2022 по 

данни на „Служба  ГРАО” за I-во трим.на 2021 г. е по  настоящ адрес на жителите.  

Разпределението мъже:/жени е приблизително 51% : 49 %. Населението според възрастовата 
сруктура е  приблизително- 15 % под трудово способна възраст , приблизително  - 58 % в трудово 

спобобна и  28 % в пенсионна възраст. 

 Таблица N 1:  Брой на населението в региона на ТП ДГС Казанлък по данни  
на служба  ГРАО към  15.03.2022 

 

ГР.КАЗАНЛЪК             49032 

ГР.КРЪН                          3095 

ГР.ШИПКА                     1267 

С.БУЗОВГРАД               1963 

С.ГОРНО ИЗВОРОВО            209 

|.ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ           1318 

С.ДОЛНО ИЗВОРОВО              602 

С.ДУНАВЦИ                     655 

С.ЕНИНА                    2286 

С.КОПРИНКА                    2541 

С.КЪНЧЕВО                    1050 

С.ОВОЩНИК                   1532 

С.РОЗОВО                     1050 

С.РЪЖЕНА                        1165 

С.СРЕДНОГОРОВО                227 

С.ХАДЖИДИМИТРОВО           1538 

С.ЧЕРГАНОВО                    930 

Всичко за населението в общината  в  обсега на  ТП 70460 
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ДГС Казанлък – по настоящ адрес 

 

         Община Казанлък е разположена в подножието на Стара Планина в Казанлъшката котловина. 
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. 

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. 

 
         ТП Държавно  горско  стопанство  "Казанлък"  граничи :  

на север – ТП ДГС “Габрово” и  ТП ДГС “Плачковци”, на изток - ДГС “Мъглиж”, на юг – ТП ДГС 

“Стара Загора” и на запад – ТП ДЛС „Мазалат”.  
В горско -  административно  отношение  ТП ДГС “Казанлък“ е  териториално  поделение  на 

„Югоизточно държавно предприятие” ДП и е разположено на територията на  РДГ гр. Стара 

Загора.  

   

           Географско положение  

Горската територия на ТП ДГС “Казанлък“ е  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 то навлиза в 

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.   
Най - високият  връх - 1512 м.н. в територията  на  стопанството  е  безименен,  между върховете 

Атово падало и Бедек . 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  и водни ресурси 

          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.   

           На територията на общината са построени 20 микроязовира. Най-голям в областта и един от 

най-големите в страната е язовир „Копринка”, чийто основен воден източник е р.Тунджа с няколко 
притока, по-големите от които - р.Габровица и р.Енинска.  Язовир „Копринка” се намира на около 

седем км югозападно от гр. Казанлък и е основна вододайна зона за региона, както и добре развита 

спортна база. Основното предназначение на хидровъзела е комплексното използване - напояване, 

промишлено водоснабдяване и електропроизводство на водите на р.Тунджа. Тя събира водите си 

от южните склонове на Централна Стара планина и северните склонове на Средна гора.  

Река Тунджа в обхвата на ТП ДГС „Казанлък“  е приблизително 20км .  В нейния водосбор най-

големи са :р.Ениска – пр.28 км и  р.Гюрля - пр. 28 км., като приблизително  половината от площа 
от язовира е в  териториалния обхват на ТП ДГС“Казанлък“. 

Бреговете на  язовира са изключително живописни и правят тези места интересна туристическа и 

дестинация. Добре се развива любителския риболов и водни спортове. 
 

          Основната концентрация на лечебни минерални извори на територията на община Казанлък 

е южно от гр. Казанлък (с.Овощник, с. Ръжена). Минералните води са с богато съдържание на 
флуор и висока температура. Подходящи са основно за лечение на опорно-двигателния апарат и 

нервно-паралитични заболявания. Казанлъшкото поле е с наличие на високи нива на подземни 

води, разположени предимно в поройния конус на р.Крънска, р.Стара река и в терасата на 

р.Тунджа. 
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             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.  

 

През 2021 година на територията на ТП ДГС „Казанлък“ бе извършена 

лесоустройствена ревизия от  ЛГ на „Пролес инженеринг „ ООД  за изготвяне на нов 

горско стопански план  за периода 2022 -2032 г.  

              ЗАЩИТЕНИ  ГОРСКИ  ТЕРИТОРИИ  
На територията на  ТП ДГС “Казанлък се намират обособени  ЗЗ / защитини зони / по Натура 2000 

и ЗГТ / защитени горски територии/. 

 ЗЗ „Централен Балкан - буфер” – в обхвата на землищата на населените  мяста  

- гр. Шипка, с. Енина ,с. Горно Изворово , , с обща площ 4639,1  

В състава му влизат : 
- Защитена местност „Катуна”   - Площ: 163,4  хектара 

- Защитена местност „Енинското ждрело“  -  Площ: 9,3 хектара . 

- Природна зебелижителност“ Мечките“ – Площ : 1,1 ха 

 ЗЗ „Язовир „Копринка” – 1,2 ха . 

 ЗЗ „Река Тунджа-1” - е 150,7 ха . 

 Курортни гори – 3537,9  ха: 

 Природна зебелижителност“Мегалита „-Площ : 0,6  ха 

 Други категории  гори със специално предназначение , в.т.ч. 
- Гори с висока консервационна стойност  - 14 663 ха , в.т.ч. : 

Гори във фаза на старост – 1173,7 ха  

 
Резерват „ Каменщица” –  с площ 1016,8 ха в землищета на с. Енина ,  чието управление е 

предадено на МОСВ , респективно РИОСВ – гр. Ст.Загора .  

 

Намиращите се в територията на горското стопанство множество паметници на културата, 
исторически и религиозни места са отразени в   проекта за ГСП  от 2022 г. и в Доклада  за ГВКС с 

заедно с необходимите мерки  за  опазване на горски територии коло тях . 

 

Горска територия ТП ДГС Казанлък по видове собтвеност 

 

             Таблица N 2: „Територия и дялове на   по вид на собствеността – 2021 г. 
 

Вид собственост 

 

Територия(ха) -  

2011 г. 

Територия  (ха ) 

2022 г. 

Държавен горски фонд  - в.т.ч : 

Горски територии - ГТДС 
Земеделски територии 

23 540,8 23660.1  

23484,4 
176,0 

Гори и  земи в ГФ- недържавни 

в.т.ч : земеделски територии 

  1628,2 
1307,1 

Общински горски фонд 742,6 713,1 

Частни гори на юр.лица и 

общ.организации 

59,7 

54.4 

 Частни гори на физ.лица 848,2 778.3 

 Други земи игори в ГФ  по ГСП 
ВСО 

Съсобственост 

44,4 82,4 
60,7 

21,7 

общо 25 266,5 25 288,3 

 

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 проект ГСП/2022 
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Вид залесяване Територия (ха) Дял (%) 

Естествени  гори 
От тях широколитни 

            иглолистни 

16247,2 
16199,1 

48,1 

73,8 
 

 

 Горски култури 

От тях : иглолистни    
             широколистни 

5755,3 

5373,3 
382,0 

26,2 

 
 

Всичко залесена площ 22002,5 93,7 

Незалесени площи,  102,7 0,4 

Недървопроизв. площ -голини , поляни, просеки, 
пътища, разсадници,нелесопригодни площи и др. 1378,9 5,9 

ОБЩО:   площ на ТП ДГС Казанлък 23484,1 100,0  

 

         Възстановяването на собствеността на горите на територията на ТП ДГС „Казанлък“ е е 

завършено извършено в периода 2000 – 2002 година. 
Възможностите  за възстановяване на гори е по  съдебен път. ТП ДГС „Казанлък“ 

 не е страна в тези спорове. 

В  ТП ДГС „Казанлък“   няма информация за актуални заведени искове за 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 . 
        Поземлените имоти  в землищата  в  територията на Община Казанлък  се обслужват от 

Агенцията по кадастър – Регионолна служба по ГКК  гр.Стара Загора . За улеснение на 

гражданите в Община Казанлък и „Общинска служба по земеделиеи гори“ 
от оправомощени лица се извършват кадастрални услуги. 

ТП ДГС „Казанлък“  е в постоянни контакти с упоменатите служби и активно съдейства и 

обслужва  граждани и фирми при постъпили заявления и молби свързани с поземлени имоти в 

горския фонд на територията на стопанството. През настоящата 2021-2022 година 
 ТП ДГС „Казанлък“  беше създало добра  организация в кампанията по  обслужване на граждани 

участващи в кампанията по закупуване на имоти от Държавните горски предприятия. 

Закупени от ЮИДП  през тази кампания – 9 бр. частни горски имоти  ГТ. 
   

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. . 

От лятото на 2021 година ТП ДГС работи по предоставените  данни от лесоустройствената 

ревизия  за изготвяне на нов ГСП за периода 2022-2032 г. 
         Приемането на новия горско стопански план ще  премине задължително през обществени 

обсъждания с всички заинтересовани страни за да бъде утвърден и приет от Експертен съвет на 

МЗХГ след изготвянето му.   Изготвените протоколи от обсъжданията ще бъдат част от част от 
приложенията на бъдешия том  №1 на новия ГСП от 2022 година.      

         От м. май 2022 г. от  лесоестройствената група при „Пролес инженеринг“ ООД  на ТП ДГС 

„Казанлък“  е прдоставен за проверка  и обсъждане  работния вариант на бъдещия ГСП от 2022 г.         
     

      В ТП ДГС „Казанлък“    има завишен и строг контрол върху всички дейности , както вътрешен 

– от ЮИДП, така и външен , сруктурите на ИАГ и др. През  изминалия период  ТП ДГС Казанлък  

е постоянно проверяван от  горските инспектори от РДГ Ст.Загора. 
  

Таблица N 4: Дейности на ТП ДГС “Казанлък” 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  
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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.Служба„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 Ст.загора 

РИОСВ- Ст.загора 
Басейнова дирекция - Пловдив 

 

Опазване на горите от болести и пожари 

Лесозащитна станция 

Община гр.Казанлък 

Частни собственици 
Гасачески групи 

Полиция 

Рег.служба „Пожарна и аварийна безопасност и 
защита на населението”  

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 осигуряване на постоянна и временна заетост, подпомагане с дърва за огрев и строителен 
материал на местното население ТП ДГС “Казанлък” е съпричастно и се включва активно в 

организацията на празниците на града ,  на населените места в общината , събитая и чествания. 

Община Казанлък от своя страна се включва в празнуването на  Седмицата на гората .  
 

 

    ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ 

      Провежданите лесокултурни мероприятия са изцяло финансирани със собствени средства, 
ободобрени  по нанатура и обем от ЮИДП. 

Семесъбиране, разсадниково производство, залесяване; Отглеждане на култури и  младите 

насаждения ,подпомагане на естественото възобновяване. 
През последните няколко години ТП ДГС “Кацзанлък“ планира и провежда лесокултурните 

мероприятия чрез отдаване на дейността на   фирми, работещи  с хора от нашата и съседни 

общини,  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 , 
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доброволци и др. Това   повишава социалния ефект от дейността на ДГС в региона и повишава 

екологичната култура на  нейните жители.  

 

        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 и 

фиданки произведени  ДГР към ТПДГС“ Мъглиж“ и ТП ДГС Гурково. 
От иглолистните видове  през последните години се  залесява    с  чер борови  и кедрови фиданки, 

но само на определени площи  , с цел използване на характерните противопожарни свойства на 

атлаския кедър. През изминалия период на 2021 година ТП ДГС „Казанлък  залеси площи от 
предвидените по ФП/2021 – при 37 дка план  са залесени 37 дка , предимно широколистни местни 

видове , в.т.ч.  20 дка  с топола механизирано  , и 10 –дка  с жълъди , с доброволен труд   

Общият процент прихващане на 1, 2 и з годишните култури от есенната инвентаризация на 

културите през 2021 година  е  77,26 %  , като причината за по-ниския % от 80 ,  процента на 
прихващане  на залесената през 2020 г.  на много тежко месторастене култура в отд. 259.  

Тази  площ  е презалесена отново през  пролетта на 2022 г. 

 
  През пролетта на 2022година са залесени 28 дка широколистни култури  от зимен дъб , цер , и 

обикновен явор  , 8 дка топола – механизирано . Попълнени с зимен дъб, цер и червен  дъб са  

14 дка миналогодишни култури с по-малък от 80 % на прихващане. 

 С доброволен труд през зимата на 2021 год.   се залесиха   10 дка   с жълъди от цер и чирвен дъб в 
райнона на пожара от 2019  г. – Г.Черковище . 

През есента на 2022 г. ще бъдат залесени  20 дка с  подходяща за месторастенето /в Натура/  

топола – механизирано. 
Към ТП ДГС Казанлък са създадени горски разсадници, финансирани със собствени средства, 

в който сезонно работят наети на трудов договор работници от местните хора.    

 Основният горски разсадник с. Бузовград   задоволява нуждите ТП ДГС „Казанлък“ и предоставя 
на ЮИДП  посадъчен материал за създаване на нови култури. 

Разсадник „ Бузовград“ задоволява нарастващите нужди от декоративни фиданки за озеленяване и 

коледни елхи . Важен момент при работата в  разсадника е осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд. 

 

Сфери на взаимодействие и проблематика: 

Площите за залесяване ,въпреки малкия обем ,и свързаните с тях  лесокултурни дейности – 
попълване, отглеждане  на култури , при анализа на тези сфера на дейност на ТП ДГС „Казанлък“ 

носят положителни  въздействия. ТП  ДГС „Казанлък“ се отнася най- отговорно към това основно 

задължение за всяко горско стопанство, следвайки обстоятелството, че  залесяването винаги е 
било приемано като благородна мисия от обществото ,.  

Тази дейност много често е била съпътствана с множество проблеми – ниска квалификация и 

мотивация на работниците, липса на мотивация от ниското заплащане ,високи транспортни и 

материални разходи за фирмите – допринасят често за   ниско качество на работата и ниско 
прихващане на  новосъздадените култури и др. 

При всички случаи, ТП ДГС „Казанлък“  води активна разяснителна дейност заа ползите 

както от  от естественото възобновяване , така и от нуждата от създаване на устойчиви горски 
култури . 

 

ІІ.3.2. ДЪРВОДОБИВ 

        Дейностите по дърводобива  в ТП ДГС „Казанлък“  могат условно да бъдат разделение на: 
- Изготвяне на разчет за маркиране на лесосечен фонд за съответната година . 

- Изготвяне на основен  Годишен и окончателен план за ползване на дървесина/ГППД/. 

- Търгове за добив и реализация на дървесина. 

Основен приоритет на ТП ДГС „Казанлък“ освен  изпълнение на ГППД  е осигуряването на дърва 

за огрев на местното население; 
 Годишният дърводобивен капацитет на ТП ДГС Казанлък по досега действащия ЛУП е  

стояща маса - 43 838 лежащи куб.м ,  като през 2021 г. са добити  40 414  лежащи куб.м . 

 
         Търговете за добив и реализация на дървесина и изпълнинение на залесителната дейност се 

провеждат съгласно изискванията на  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ .  
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Осигуряване на равноправен достъп до дейностите и спазване на принципите за свободна 

конкуренция.  

 Законът 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 8-10 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 ТП ДГС 
„Казанлък”  а и на съответните контрагенти.   

Във финансово отношение стремежа на стопанството е своевременното разплащане с  

изпълнителите. 

Аналогични са отношенията с фирмите осъществяващи ремонт и направа на горски транспортни 
пътища и противопожарни ивици и залесяването. 

Проблем и през периода 2021 -2022  година пред промишленият дърводобив представлява факта 

,че поради изтичането на ГСП  на ТП ДГС Казанлък, дърводобива се извършва след съгласуване с 
лесоустроителите , РДГ , РИОСВ   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 около 7 % от горите ни са  недържавна собственост 

 ДГС Казанлък” осигурява 80-90 % от контингента дърва. По голямата част от добива на 
дървесина в  ГППД  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 . От началото 

на 2022 г. фактуриране  на дървата  се извършва  по  изготвени  списъци от съответните кметства , 
а за живущите в гр. Казанлък от общината. 

За улеснение на гражданине и задволяване снабдяването с дърва за огрев   ,към ТП ДГС 

„Казанлък” функционира  и  търговски склад за дърва, където се предлага услугата   - доставка  на 

нярязани и нацепени дърва франко дома на клиета. Тази услуга е все по-търсена от жителите на гр. 
Казанлък. Проблем в  работата на търговския склад е  голямото текучество на работници. 

Повечето от  метните фирми ползвателки  имат собствени складове  за продажба на цели и цепени  

дърва, както в града , така и в някои от  от по-големите села , в които се продават дърва за огрев. 
  

Не винаги снабдяването с дърва за огрев върви гладко , но през периода на 2021 -2022 г. горското 

стопанство   успява  да задоволи  нуждите  на местното население.  
 От страна на ДГС и гражданите  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. 

  

Сфери на взаимодействие и проблематика: 

 

       1.Достъп до държавните горси територии / ГТДС/: 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 .   
  

       Практически основен проблем за фирмите се явява липсата или лошото състояние на 

съществуващата горскопътна мрежа.ТП ДГС „Казанлък”  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 квалификация на 
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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 Казанлък. 

 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 ТП ДГС  Казанлък  възлиза на близо 1765 

 ха - 7 % от горските територии.  

Подкрепата на ТП ДГС Казанлък 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 – до края на 2021 г. сълласно 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 година, 2019-2020 г. и 2021 г и  ТП ДГС „Казанлък”  активно участва в 
националните кампании за изкупуване от Държавните горски предприятия на частни горски имоти  

 

Конфликтна ситуация продължава да е   тълкователното решение , че възтановените гори в бивши 
земеделски земи нямат горския статут на възтановените гори по Закона за възтановяване на горите 

и земите в ГФ. За да ползват собствениците на земеделски земи в горския фонд дървесина от 

своите имоти трябва да сменят преназначението на имотите си – от земеделски земи в ГФ в горски 

територии,което е свързано с допълнително ходене по съответните институции , вадене на 
кадастрални скици ,нотариални заверки на документи и т.н. , а в повечето от случаите 

наследниците на тези имоти са възрастни хора. 

ТП ДГС Казанлък се старае и полага  усилия да разаснява на собствениците на такива имоти 
възникналия казус и да им съдейства при желание от тяхна страна за смяна предназначението на 

имотите им. През изминалите месеци 2021-2022 г. много от наследниците на земедески земи в ГФ 

, които потърсиха ДГС за съвет и съдействие , подадаха необходимите документи за смяна на 
предназначението на своите имоти в РДГ и РИОСВ , не само в Старазагорска област , но и други 

областни центрове в България. 

И през изминалият период 2021-2022 г.  ТП ДГС „Казанлък“ е търсен консултант по въпросите за 

предназначението на частните горски имоти , документи , скици . 
 

4. Осигуряване на нуждите на местното население с дърва за огрев  
Въпреки  немалкото частни складове за дърва в региона , ТП ДГС „Казанлък” продължава да е 
най-търсения снабдител на дърва за огрев – в касата на стопанството всекидневно пристигат 

желаещи граждани от града и околните села да фактурират дърва . Горският склад за дърва до с. 

Бузовград е търсен от желаещити да се снабдят с рязани и нацепени дърва . 
Задоволяването на местното население с дървесина и най-вече дърва за огрев и в бъдеще ще 

остане сфера от дейността на ТП ДГС Казанлък с висока степен на социално въздействие. 

Двата основни фактора влияещи върху чувствителността на хората по проблема са количеството, 

качеството и цената. Изключително ниския дял на частните и най-вече общински гори, които не са 
в състояние да задоволят нуждите, поставят ТП ДГС „Казанлък”  от една страна под допълнителен 

натиск  , а отдруга издига авторитета на стопанството в очакванията   да изпълнява тази отговорна  

социална   функция. 

 

ІІ.3.3. ЛОВНОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ 

 

     На територията на ТП ДГС „Казанлък”  са  регистрирани  и обслужвани   - 3 бр.  ловни   
сдружения -  ЛРД „Сокол“  в гр.Казанлък  и ЛРС „Орел 2001“ гр.Мъглиж , ЛРС „Отбрана 2005. 

В площа от горските територии в Старазагорска област , във Военния полигон „Змеево“  има 

регисрирано и ЛРС „Отбрана 2005“. От територията на ТП ДГС Казанлък  ЛРС „Отбрана“ заема 
4051,2 ха площ , от която 3771 ха в горски територии. 

 

 В РЛД „Сокол“ ,  ЛРС „Орел“ и ЛРС „Отбрана 2005 са регистрирани  и организирани ловци   в  
ловни дружини.  

През изминалия период 2021 -2022 г. ловно стопанската дейност се осъществява по утвърден 

ловностопански план от 2012 г. През този период  постъпили искания за промяна на ловните 

площи от горския фонд на ТП ДГС Казанлък. 
През 2021 г.  бе извършена  ловно стопанска ревизия за изготвяне на нов  ЛСП за 2022 – 2023 г. 
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 В Табл. N 5 са представени териториите, отдадени за стопанисване от ловно стопанските 

сдружения. 

 

Таблица N 5: Територии, предоставени за стопанисване от ловно стопанските сдружения. 

                                                             Обща площ                    ГФ               ССФ 

1 Ловно сдружение : ЛС Сокол - гр. Казанлък   

                                                          38069,3 ха              18895,7 ха         19078,6ха  

2 Ловно сдружение : ЛРС Орел 2001 - гр. Мъглиж   

                                                              2440,8 ха               224,3 ха           2216,5  ха   

3 Ловно сдружение :   ЛРС „Отбрана 2005     

                                                               4051,2 ха           3771,0ха              280,2  ха 

    3 Ловно сдружение : Държавни ЛСР      

                                                               2632,0 ха           2132,8 ха             499,2  ха                                                            

                    ОБЩО                              47193,3 ха           25123,8           22069,5 ха 

 
           Към ТП ДГС „Казанлък”  е създаден регионален  Консултативен съвет, в който 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, обсъждане на мероприятията 

заложени в Ловоустройствения  проект. 

Изградена е добра практика на  участие на представители на ТП ДГС„Казанлък”  в събранията на 
ловните сдружения  и преди и след края на ловния сезон , при обсъждане и решаване на спешно 

възникнали  ситуации с организираното бракониерство , местни и национални проблеми свързани 

с болести по дивите животни . 

Служителите на горското стопанство  съвместно с ловните сдружения на територията на община 
Казанлък 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.  
 

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. Участват 
в   подхранването  на дивеча  от ловците в и разселване на пернат дивеч, организирано от 

сдруженията , които стопанисват  ловните райони . Ловните сдружения нямат оплаквания от 

дейността и ръководството на ТП ДГС „Казанлък”  . 
 

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   
          Той основно е любителски, се осъществява  на яз. Копринка и по  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 други бедствия . 

 По време на осъществяване на ловните излети , през последната година  има присъствие на 

служители на горското стопанство за  спазване разпоредбите на ЗЛОД и недопускане на 
инциденти с ловно оръжие. 

 

ІІ.3.4. КОНТРОЛ И ОХРАНА НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГОРИТЕ 

         Дейността на ДГС Казанлък 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  частните гори в територията ТП ДГС„Казанлък”    е изключително малък – 

 Дейностите в тези гори доколкото се извършват такива се осъществяват от съответния 
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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 Ст.Загора и  ТПДГС Казанлък.  

   
Контрол по законосъобразното извършване на дейности в горите се осъществява както пряко от 

отобластната структура на ИАГ - РДГ Ст.Загора и от охранителното звено към ЮИДП - Сливен. 

Те са ориентирани основно към дисциплината на ползване , правото на достъп до горски 
територии и превантивната дейност срещу нарушения и бракониерство.  

            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 , пострадали площи от вследствие биотични и абиотични фактори,   

промяната се съгласува с РИОСВ – гр. Ст.Загора. 

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 
яз.Копринка  намиращ се на част от територията на стопанството, количеството и качеството на 

водите; опазването на санитарно-охранителните зони се контролира от  Басейнова дирекция –гр. 

Пловдив 

    

ІІ.3.5. ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

Опазването на горите от болести и вредители 

Това е основния 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. 

Съхненето по белия бор причинено от короядии и съхненето по черния бор причинено от гъбни 

болести продължава. ТП ДГС „Казанлък” своевременно взема необходимите мерки 
сигнализирането им и провеждане на съгласуваните с РДГ и ЛЗС санитарни сечи. 

През есента на 2021 г. бе извършено въздушно пръскане на   1200 дка площ засегната от борова 

процесионка в района на Стара планина – землището на с. Енина, което е беше предварително 

съгласувано с местните власти. 
Върху  площи от 120 дка бе проведена механична борба на площи засегната от борова 

процесионка в района на Стара планина и м. Каракос с капани  и феромонови уловки .  

За борба с короядите бе осигурен капан за корояди и  на територията на яз. Копринка в отд. 257 бе 
заложен такъв. 

През м. април 2022г. беше проведено и регионално  обучение по лесозащита от егидата на ИАГ и 

ЛЗС гр. Пловдив. 
 

        Дейността по охраната на горите от пожари се осъществява съвместно с общинската  

администрация и кметствата . 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 са ангажирани да оказват съдействие  с 

работници и техника   в гасенето на възникнали пожари. 
Важна част е охраната и превенцията  по опазванена горите от пожари. 

Добре  планираното и реализирано взаимодействие  с  РСПАБ- Казанлък и 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 в овладяването на големите горски пожари на негова територия от 2007 г. ; 2014 г . и 

последния от 2019 г. 

 Възникналите малки пожари през изминалия период, 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 20221 г. е изготвен и  съгласуван от специална комисия назначена от Областната служба 

Пожарна безопасност и защита на населението и РДГ , и е  за одобрение от ИАГ .  

Осъществява се денонощно наблюдение на горските територии и има сформирана група за бързо 
реагиране и се назначават пожарно наблюдатели . 
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Важна  и отговорна част от План за опазване на горите от пожари е изготвянето  на годишен план 

за направа на нови  минерализовани ивици и лесокултурни протовопожарн прегради и 

поддържането на съществуващи  такива. В  плана за 2021 г. е предвидено  поддържане на 

съществуващи Минерализовани ивици/МИ/- 56 км ; поддържане на съществуващи Лесокултурни 
противопожарни прегради /ЛПП/ - 20 км.  

  

 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. ТП 

ДГС „Казанлък”  съвместно с РПУ организират постоянни проверки по предварително съгласуван 

график. Служители при ГСУ-ци  на стопанството дават постоянно нощни дежурства в 
навралгичните зони с незаконни сечи, както и дежурста през почивните дни по определен със 

заповед график. 

 Бракониерство  е свързано  незаконен лов  на дивеч за месо и трофеи. През ловния сезон на 2021-

2022  година    по време на ловните излети на ЛРД за груповия лов и организираните хйки за 
хищници имаше постояно присъствие на служители на горското стопанство.  

 

             Сфери на взаимодействие и проблематика   
            1. От незаконните сечи:  

Проблемът с незаконните сечи на територията е по-сериозен около селата и особено тези с ромско 

население , като най – често  случаите са свързани с отоплителния сезон. През изминалият период 

на 2021-2022 година  ТП ДГС „Казанлък“ , особенно през есенно-зимните месеци организира 
всекидневно дежурство , в.т.ч и нощно в  районите с концентрация на незаконни ромски сечи. 

Като цяло по оценкана  на  ЮИДП и РДГ , че ТП ДГС „Казанлък“ се справя със задачите си по 

охрана на горите от незаканната сеч , въпреки трудностите , които среща .Обръща се сериозно 
внимание на правилното съставяне на актовете и прилагането на нормативната уредба . 

 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 селскостопански площи ,лозя , крайрътни площи в близост до 
ГФ. 

- 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 отдаване на площи от поземления фонд за ползване като пасища , 

овощни градини и др. подобни по европейски програми не се правят и не се предвиждат  
защитни ивици между  ССФ и ГФ , а на ДГС не се уведомява и не се иска  становище на 

ТП ДГС „Казанлък“. 

- Невнимателно боравене със техника при селскостопански дейности от земеделски  

- стопани и производители. 

- Невнимателно и небрежно 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.  

 

ТП ДГС „ Казанлък“  през 2021 г. възобнови  старата изпитана практиката при среща и 
посещения по кметствата в района  да извършва и противопожарен инструктаж . 

 

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 . 

– 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 2021г. са издадени разрешителни за събиране на – 14 000 кг горски плодове и билки срещу 
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нищожни такси. 

         Ежегодно горското стопанство актуализира заповед за площите забранени за паша собразно 

предвижданията на ГСП ,и го съгласува с Община Казанлък  . Тази заповед е   публично достъпна 

и се представя  на кметовете на населените места за контрол при пашуването на животни в 
горските територии.  

        В раздела „Лечебни растения е предвидено ползване редица билки като жълт кантарион, 

риган, мащерка, и др. В ГСП/2012 е приложен списък с лечебните растения по ЗБР, които могат да 
бъдат добивани на територията на стопанството. 

Всяка година РИОСВ публикува заповед за разрешените за  събиране билки , гъби и лечебни 

растения  са указан  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. 
ТП ДГС «Казанлък» изготви списък за допустимия обем ползване на НГП , в.т.ч. на разрешените 

за събиране билки .  

          През последните години държавната политика е насочена към стимулиране на пчеларството 
В тази връзка ДГС напълно съдейства на местните пчелари  при безвъзмездното осигуряване на 

площи от ГТДС 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.  

         

     Сфери на взаимодействие и проблематика: 

     Тук отново важен момент във взаимоотношенията е осигуряването на достъп до 

 тези блага и правилното ,и законосъобразно ползване. 
 През изминалия период не е имало проблеми с ограничаване на достъпа за събиране на 

недървесни горски продукти за лично ползване. 

Проблемите в тази дейност идват от работниците - събирачи от фирмите , които  се занимават със 
събрането на билки. Техните събирачи/ работници/ са от слабо грамотния контингент, които не се 

отнасят  с нужното разбиране за опазване на находищата – късат , изкореняват и т.н. 

Собствениците на фирмите изкупвачи не проявяват достатъчен контрол върху събирачите , като 

по този начин не се спазват указанията дадени в разрешителните за местата забранени за събиране 
на билки. 

 

ІІ.3.7. МЕСТНИ СВЕТСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ПРАЗНИЦИ И РИТУАЛИ 
В горите на ТП ДГС „Казанлък“  има  са разположени     обекти с историческо  значение. 

– Към историческите обекти разположени в ГТДС могат да се причеслят архиологическите 

останки на средновековната „Крънската крепост“ в землището на гр.Крън . 

– Възтановените са останки от архиологическа експедиция  на средновековната крепост  

„Бузовото кале“ и  християнската църква до него . В непосредствена близост е  

– Тракийското свенилище „ Мегалита ,около което е оформена   Природната 

забележителност „Мегалита” – всички те са  в землището на с. Бузовград   

– 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  гробници  - районът е национално и 

световно известен с названието си „Долината на тракийските царе „ . 

- На територията на землището на гр.Крън , по инциатива на ТД „Орлово гнездо“ , 
Исторически музей „ Искра“ кмета на гр.Крън бе създадена екопътека  около  руините на 

средновековните „ Крънски крепости“ .  

           Всяко населено място в Община Казанлък си има годишен празник, свързан с религиозните 
му традиции и  обичаи .   

          В тази област взаимоотношенията се изразяват: 

– 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.   
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– Осигуряване  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 „ , 

катосъобразява своите стопански дейности с туристическите маршути и обекти  и  го подпомага в 

подържането на  на туристическите маршрути и осигуряване на безопасноста на туристите. 
             През настоящата 2021 година ТП ДГС Каданлък ще участва в осъществяването на 

съвместен проект с Ощина Казанлък , Исторически музей гр. Казанлък, ТД „Орлово гнездо” и  

кметство гр. Крън - за направа на екопътека в землището на гр.Крън в 
 местността , в която се намират останките на средновековната Крънска крепост. 

 

             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“Орлово гнездо“  при възтановяването на 

маркировката.  
 

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 48 души, от които 36 мъже и 12 жени.  

От тях - 25 служители са заети в пряко в промишлената , охранната и контролна 

 дейност / н-к ГСУ , пом. лесничеи ,горски назратели/ и 4 бр. работници от които 2 жени. 

В ТП ДГС Казанлък  синдикалната  организация е към ФСОГСДП при  КНСБ , като се спазват 
всички завоевания и предвидените на браншово ниво облекчения и ползи за работниците.  

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. През изминалият период 2020-2021 година 

бе осигурен редовен годишен преглед от наета медецинска фирма. 

 

Горски работници наети от фирмите изпълнители 
Пред фирмите ангажирани в горскостопанските дейности и най-вече в дърводобива продължавада 

е проблем липсата на работна квалифицирана  ръка , което води до забавяне в сроковете по 
изпълнение на договорите с ДГС , забавяне при изпълнение на фактурите за доставка на дърва за 

огрев на гражданите. 

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.Заплащането в сферата на дърводобива  и ЛКД е сравнително ниско.  
3.Външни причини - остарялото оборудване, лоши метеорологични условия ,  често водят да ниска 

производителност . 

 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. 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 респективно. изплащане на социалните осигуровки, 
трябва сами да се осигуряват оръдията на труда като бензиномотрни триони, гориво за тях, 

животинска сила за извоз и др. , 
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         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 и ГСП  на горското стопанство. 

 

При провеждани разговори и  интервюта със заинтересованите страни не са  изтъквани  
значими негативни социални ефекти в следствие дейността на ТП ДГС „Казанлък“   върху 

биологичното разнообразие.  

С РИОСВ – Стара Загора  ТП ДГС Казанлък работи в мого добър синхрон. 
 

         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.  Ккметовете са  уведомявани   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. 

ЮИДП  и ТП ДГС Казанлък  дадоха съгласието ,ВиК Стара Загора да обособи район в  
в землището на гр.Шипка с каптирани извори – в санитарно охранителна зона с оглед подобряване 

на водоснабдяването  на населени места  в полите на планината. През есента на 2021 г. е даден ход 

на проекта. 

          
  ІІІ. ПРИНОС НА ТП ДГС Казанлък  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. През изминалата  година служителите 
на ТП ДГСКазанлък  участваха  в инициативата „Да почистим   България” с почистването на 

обществено значими места в горските територии. 

 

ІV. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ДГС И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ. ДОСТЪП ДО 
ИНФОРМАЦИЯ. 

Комуникацията между заинтересованите страни и ТП ДГС „Казанлък“   е на добро ниво.  

Положителни в своите оценки в това отношение са представителите на институциите и местните 
кметове.  

В ТП ДГС Казанлък  от  ЮИДП  и РДГ , като контролна институция, не са постъпвали оплаквания 

от местните хора заради  лошо или неподходящо отношението на служителите на стопанството. 

 
 Горскостопанският план, като основен документ за стопанството е публичен . 

Няма случаи на отказ от страна на ТП ДГС Казанлък  да отказва  достъп по   

,„Закона доспъп до обществена информация“.  
През изминалият период беше удолетворено едно такова искане. 

 

V.  КОНТАКТИ С МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 
 

Във връзка с  изискванията на  сертификация на горите на  ТПДГС Казанлък   се старае да 

осъществява постоянени  контакти  и общуване с местните заинтересовани от дейноста  на 

горското стопанство страни. За постигане на тези цели ТП ДГС Казанлък   провежда срещи  със  
заинтересованите страни , информира ги и разаснява  своите планове и инциативи . 
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 През изминалия период в сложната пандемична обстановка не позволи по-голяма астивност на 

служителите на ТП ДГС“Казанлък да организират повече срещи със заинтерисованите страни , 

информационна и пропагандна дейност по стопанисването на горите , опасност и превенция на 

пожари, опазване на дивеча и биоразнообразието, поведение в горите . 

V.2. Информиране на заинтересовани страни по въпросите на сертификацията в ТП   

ДГС Казанлък   

           Във връзка  със сертифицирането на ТП ДГС” Казанлък“ полага постоянно   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 основните принципи и ползи от 

сертификацията.  
 

V.3. Провеждане на обучителни курсове и семинари 

С оглед изискванията на  сертификацията на горите една от първостепенна задача, стоящи пред 

ръководството на Т П ДГС „Казанлък“   е организирането и провеждане на обучения  по 
възникнали проблеми , казуси , новости в горската политика , стопанисване и охрана на горите,  

екологично щадящ дърводобив, по условията на безопасност на труда , лесозощита идр.  

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,  ДГС  съблюдава и контролира фирмите да спазват разпоредбите на ЗЗБУТ . 

Въпреки незначителните обеми на събираните НГП 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.. 

 ТП ДГС „Казанлък“ участва в 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. 

  

Връзки с общинската  администрация.  
Необходимостта от дърва за отопление  прави местните хора и социално слабите зависими от 

политиката на ТП ДГС Казнлък . 

ТП ДГС“казанлък“  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; 

- Провеждат  на срещи с местните кметове ,местни лидери ,екологични и обществени 
огранизации. 

  

Привличане на частните собственици на гори в процесите на стопанисване на гората.  
     ТП ДГС „Казанлък“   съдейства на  частните горски стопани търсещи информация или 

подкрепа за дейности по стопанисване и  опазване на горите им. Насочва , съветва  ги ,за 

предприемане  на необдими законосъобразни действия . 
 

 Използване на високото екологично съзнание на местните хора.  

       Хората, които обикалят гората (ловци, събирачи на НГП туристи и други, 

сигнализират за забелязани нередности, незаконна сеч , пожари и др.   ТПДГС Казанлък  
предприема спешни проверки по тези сигнали , като гарантира  анонимността . 

 

Взаимодействие с местните ловностопански структури.  
 Тясното сътрудничество с ръководствата на ловните сдружения и ловните дружинки  е  в основа 

на високата оценка на дейността на ДГС по отношение опазване и развитие на дивеча в региона.   

Преди началото на ловния сезон служители на ДГС участват в  техните съвещания и инструктажи. 
ТП ДГС „Казанлък“съгласува на горскостопанските дейности по време, място и начин на 

провеждане с лова с оглед  опазването на дивеча и безопасно провеждане на ловните излети. 
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Подпомагане на развитие на туризма в региона.  

ТП ДГС“Казанлък“ полага грижи и усилия със своята дейност да не възпрепятствува  

туристическата дейност в региона.Съдейства при организиране на туристически прояви 

,колоездачни и спортни мероприятия 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. ТП ДГС „Казанлък“ е разработило процедури  за 

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,  ТП ДГС „Казанлък“ осигурява  на публичност чрез своя  сайт в ЮИДП. 
На издаваните заповеди, писма и документи   , фигурира задължително антетка с тефонните 

номера   и електроннаите  пощенски  кутии  на ТП ДГС“ Казанлък“. 

На информационното  табло в сградата на стопанството  се закачат  важни информации , заповеди 
,обяви  и документи  по  сертификацията на ТП ДГС Казанлък. 

 

            ТП ДГС Казанлък ще публикува  настоящият доклад в електронния сайт на 

стопанството , и ще започне обсъждането му   със заинтерисованите страни. 
 

 

 
Заличено съгласно регламент (ЕС)2016/679           

 

Изготвил :    

/инж.Вл.Атанасов/                                                            Заличено съгласно регламент (ЕС)2016/679           

 

                                                                                        Директор ТП ДГС Казанлък 
                                                                                                   /инж.М.Татарджийска/ 

 
 


