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РЕЗУЛТАТИ
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засегнатите/ заинтересованите страни
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Водоснабдяване и канализация
Гори с висока консервационна стойност
Горски фонд
Държавно горско стопанство
Държавни горски територии
Държавно ловно стопанство
Закон за биологичното разнообразие
Закон за горите
Изпълнителна агенция по горите
Ловнорибарско дружество
Министерство на вътрешните работи
Министерство на околната среда и водите
Неправителствена организация
Национален статистически институт
Общински план за развитие
Оценка за социалното въздействие
Регионална дирекция по горите
Регионална инспекция по околна среда и води
Териториално поделение
Югозападно държавно предприятие
година
квадратни километра
метра
месец
кубически метра
надморска височина
телефон
хектара
World Wildlife Fund (Световен фонд за дивата природа)
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РЕЧНИК НА НЯКОИ ПОНЯТИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В ДОКЛАДА

Заинтересована

Всяко лице или група лица, които проявяват интерес, или за които се знае,

страна

че имат интерес към дейността на ДГС „Катунци“.

Засегната страна

Всяко лице или група лица, които са повлияни или потенциално биха
били повлияни от дейността на ДГС „Катунци“ (напр. местни общности,
работници, собственици на съседни имоти, местни предприемачи,
организации, оторизирани да представляват засегнатите страни и др.)

Дълбочинно

Метод за събиране на информация, при който даден проблем се изследва

интервю

обстойно, в дълбочина. Търсят се мнение, отношение, оценки. Провежда
се с един човек, т. нар. респондент.

Групова дискусия

Метод за събиране на информация, при който се разговаря с няколко
респондента едновременно. Търси се мнение, отношение, оценки. Дава
повече информация от интервюто, тъй като могат да бъдат изразени
различни гледни точки по даден проблем.

Анализ на

Метод за събиране на информация, при който се прави преглед на вече

вторична

налични източници. Такива могат да бъдат доклади, документи, анализи и

информация

др.
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ВЪВЕДЕНИЕ
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОУЧВАНЕТО, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Държавно горско стопанство Катунци притежава FSC сертификат за управлението на
горските територии държавна собственост в съответствие с Принципи и критерии на Съвета за
стопанисване на горите. Като част от процеса по сертифициране бе изготвено проучване на
Горите с висока консервационна стойност на територията, въведени са редица процедури и
практики допълващи изискванията на националното законодателство и подкрепящи стремежа за
постигане на екологично уместно, социално полезно и икономически жизнеспособно управление
на горите.

10-те принципа за сертификация по системата на горската сертификация:
Прилагане на законодателството - спазва се националното законодателство, както и
международните договори, конвенции и споразумения, които страната е подписала.
Права на работниците и условия на труд – поддържа се и/ или се подобрява социалното
и икономическото благосъстояние на работниците.
Права на коренното население ( неприложим за България).
Обществени отношения – осигуряване на принос за поддържането и насърчаването на
социалното и икономическо благополучие на местните общности.
Ползи от гората - горскостопанските дейности осигуряват ефективното използване на
целия спектър от продукти и услуги от горите, с което се поддържа и подобрява
дългосрочната икономическа стабилност и широк кръг от екологични и социални ползи.
Екологични стойности и въздействия – осигурено е поддържане, опазване и/или
възстановяване на екосистемните услуги и екологичните стойности и не се допускат
отрицателните екологични въздействия.
Управленско планиране – налице са и се прилагат Планиращи документи, служещи за
насочване работата на персонала, информиране на засегнатите и заинтересованите страни
и обосноваване на управленските решения.
Мониторинг и оценка - извършва се мониторинг на напредъка за постигане на целите на
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управление, въздействията от горскостопанските дейности и състоянието на гората.
Високи консервационни стойности – поддържат се и/или се подобряват високите
консервационни стойности в горите.
Осъществяване

на

горскостопанските

дейности

–

дейностите

в

обхвата

на

сертификация, са планирани и изпълнени в съгласие с икономическите, екологичните и
социални политики на Организацията и в съответствие с Принципите и Критериите на
горската сертификация.

Социалният аспект е широко застъпен в изискванията на горската сертификация и е едно
от предизвикателствата в ежедневната работа на служителите на ДГС „Катунци“. Тези
предизвикателства са продиктувани от важността на горите за цялото общество и преплитането
на различни интереси изискващи активното въвличане и участие на различните заинтересовани
страни в устойчиво управление на горските ресурси. В този смисъл изготвянето на оценка за
социалното въздействие (ОСВ) от дейността на ДГС се определя като ключов момент за
постигане на съответствие с международните принципи и критерии за отговорно стопанисване
на горите, поради което бе инициирано изготвянето на настоящия документ.
Целта на оценката е да идентифицира и обобщи въздействията, които дейността на ДГС
„Катунци“ оказва пряко или непряко върху местната общност, както и върху по-глобални
въпроси, влияещи на социума, като екологичния баланс и здравето на горската екосистема.
Конкретни задачи на оценката са:
 Да се идентифицират групите от обществото, които са пряко повлияни от дейността на
ДГС, както и другите заинтересовани страни;
 Да се проведат срещи с идентифицираните страни;
 Да се установят основните ефекти/влияние от дейността на ДГС върху всяка от тези
групи;
 Да се оцени достъпът до информация и възможностите за пряка комуникация с местното
население и въвличане на местните хора в процесите по планиране на горскостопанските
дейности;
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 Да се посочат мерки за предотвратяване на негативните ефекти от дейността на ДГС,
които са били идентифицирани;
 Да се предложи механизъм за редовен контакт със заинтересованите/засегнатите групи с
цел да се наблюдава ефективността на посочените мерки.
ИЗПОЛЗВАН ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ
За изпълнение на така формулираните цели и задачи бяха използвани методология и подход,
базирани на:
 Преглед и анализ на налична информация и документи.
 Контакти и консултативни срещи с ръководството на ДГС „Катунци“.
 Посещение на място, интервюта и групови дискусии с представители на местните
заинтересовани страни.
Основните сфери на интерес на ОСВ са дефинирани съгласно Принципи и критерии за
управление на горите по системата на горска сертификация. Това наложи при провеждане на
ОСВ да се използват основно качествени методи за събиране на информация:
 консултативни срещи;
 интервюта (чрез срещи и по телефона);
 групови дискусии;
 наблюдение.
Целевите групи са дефинирани съобразно целите и задачите на ОСВ. Определянето им
включва два етапа – а) предварителен етап на базата на експертна оценка и б) прецизиране на
групите след проведените разговори с ръководството на ДГС. Като цяло са включени следните
основни целеви групи:
 ръководството и работещите в ДГС „Катунци“;
 представители на държавни институции имащи законови правомощия по осъществяването
на контрол на ДГС и територията управлявана от ДГС;
 представители на общинската администрация на общината, на чиято територия е
разположено ДГС;
 представители на местното население и горовладелци;
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 представители на местния бизнес, свързан с използването на горските ресурси;
 представители на местни и национални организации и асоциации имащи отношение към
работата на ДГС „Катунци“.
Реализацията на ОСВ включва:
 Преглед и вторичен анализ на предоставената документация – направен бе преглед на
действащия Горскостопански план на ДГС „Катунци“, Доклад „Гори с висока
консервационна стойност на територията на ТП ДГС „Катунци“, Общинския план за
развитие, Националният стандарт по горска сертификация за България, включващ
международните принципи и критерии за стопанисване на горите, интернет страници със
съдържание релевантно на целите и задачите на заданието и др;
 Провеждане на срещи и интервюта със засегнати/заинтересовани страни;
 Изготвяне на доклад от ОСВ - Събраната информация е обобщена и анализирана с оглед
установяване на всички дейности в техния пълен обем и интензивност и тяхното
позитивно и/или негативно въздействие и направата на оценка до колко ДГС
подпомага/ограничава пряката комуникация с местното население и въвличане на
местните хора в процесите по планиране на горскостопанските дейности. На тази основа
са формулирани мерки за предотвратяване на негативните ефекти от дейността на ДГС и е
предложен механизъм за редовен контакт със заинтересованите/засегнатите групи.
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РЕЗУЛТАТИ
ОБЩА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕГИОНА
ТП ДГС "Катунци" управлява около 55% от държавните горски територии в община
Сандански. Според актуалното състояние на населените места, според Единия класификатор на
населените места, Община Сандански включва 54 населени места, от които два града и 52 села.
Територияята на ТП „ДГС Катунци“ попада в землищата на 16 села от община Сандански.
По данни от НСИ, населението на общината към края на 2019 г. е 37 074 като по този
показател община Сандански попада в категория „средна“ община. Демографските тенденции са
неблагоприятни характеризирайки се с неравномерно разпределение по населени места, трайно
обезлюдяване на някои села, намаляване на потенциала на работна сила и общо негативно
въздействие върху социалния сектор и икономиката на общината.
По отношение на демографските характеристики, са налице следните особености:
 Налице е тенденция на продължаващо застаряване на населението. То се изразява в
намаляване на относителния дял на населението под трудоспособна възраст и нарастване
на дела на населението над трудоспособна възраст;
 Налице е ускоряваща се тенденция на миграция (механичен прираст), което може да се
обясни с наличието на неблагоприятни икономически условия пред напускащите
общините жители;
 В по-малолюдните села са единици лицата в под трудоспособна възраст като основната
част от населението са възрастни хора в пенсионна възраст. Отрицателните демографски
тенденции и застаряването водят до проблеми със сериозни социални измерения например намаляване на контингентите от деца в предучилищна и в училищна възраст.
 Относителният дял на работоспособното население 14-60 години намалява;
 Задълбочаване на различията в териториалното разпределение на населението и процесите
на обезлюдяване на определени райони и села;
 Нарастването на броя на възрастните хора, които в по-малките населени места ще бъдат
преобладаваща част от населението, ще изисква реализация на мерки, свързани с развитие
на социални услуги за тази категория лица и т.н;
 Емиграция предимно на млади хора и семейства в активна репродуктивна и
трудоспособна възраст;
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В община Сандански интензивно се развиват туризмът, лозарството и текстилната
промишленост. Застъпен е спа туризмът, поради минералните извори и изградените нови и
модерни СПА - центрове. В града има множество хотели, които оперират целогодишно.
Поради благоприятния климат и местоположение, в община Сандански е застъпено и
оранжерийното земеделие, зеленчукопроизводство и овощарството.
Североизточната част на общината попада в границите на Национален парк Пирин. Тук
има идеални условия за развитие на планински туризъм, който от своя страна стимулира също
търговията и множеството заведения в града.
В града и околностите са открити и шивашки цехове с гръцко участие. Производството на
текстил и облекло е традиционно за община Сандански. Наличието на голям брой шивашки
фирми предполага и големия брой на заетите в този подотрасъл на „Преработващата
промишленост”. Основната част от трикотажното производство е съсредоточено в центъра на
общината. Отрасълът е специализиран в производството на дамско, детско и мъжко облекло.
В годините преди икономическата криза от 2008 г. търговията в града се развива с бързи
темпове, като все повече фирми и търговски обекти придобиват интерес да строят в Сандански.
След 2008 година строителните темпове намалят и търговията намаля своето значение с
регионален и международен характер.
Подотрасъл „Производство на дървен материал и изделия от него” също е традиционен за
общината и води началото си от първата половина на 20 –ти век.
В с. Катунци и околните села, ТП „ДГС Катунци“ се явява един от най- големите
рааботодатели.
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДГС И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
ТП ДГС “Катунци” е получило името си от едноименното село Катунци, където се
намират главната му административна сграда и седалището му.
На запад граничи с ТП ДГС “Сандански”, на север с Национален парк “Пирин”, на изток с
ТП ДГС “Гоце Делчев”, на юг с Р Гърция.
Горските територии в района на стопанството са разположени на територията на област
Благоевград, в рамките на една община - община гр. Сандански и включваща шестнадесет(16)
населени места, както следва:
Община Сандански със следните населени места: с.Бельово, с. Враня, с. Голешово,
с.Горно Спанчево, с. Златолист, с. Калиманци, с. Ковачево, с. Катунци, с. Лехово, с. Ново
Ходжово, с. Петрово, с. Пиперица, с. Пирин, с. Храсна, с. Черешница и с. Яново.
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ТП „ДГС Катунци“ е разположено в следните географски координати: 41º23’ и 41º40’,
северна ширина и 23º25’ и 23º40’, източна дължина. Заема югозападните склонове на Пирин
планина и северните склонове на планина Славянка.
Релефът на стопанството е типично планински, силно пресечен с дълбоки долове и остри
била. Източната граница на стопанството върви по главното вододелно било на Пирин планина,
очертано от върховете - Черния връх (Бойков връх) (2343,0 м); Падалото (2044,4 м); Ореляк
(2098,6 м); Чала (1917,3 м); Баба (1879,0 м) и Свещник (1975,4 м), Моторок (1970,5 м), след което
вододелното било се спуска до Парилската седловина (1170,0 м), от която на юг се издига
вододелното било на планината Славянка с върхове – Койнар (1649,1 м), Малък Царев връх
(2185,0 м) и Гоцев връх (2212,6 м).
Повече от половината от дървопроизводителната площ 18 778.8 хектара или 69.1% попада
в Средния планински пояс на горите от бук и иглолистни (800 – 2200 м н.в). В Долния равниннохълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0 – 800 м н.в.) се намира останалата
площ от 8 418.9 хектара или 30.9%. Разликата в надморските височини в различните части на
стопанството е твърде голяма. Вертикалният профил на разглеждания район започва от 167 м н.в.
и достига до 2100 м н.в. (вр.Ореляк). Големите превишения в надморските височини и характера
на релефа определят от своя страна голямото разнообразие в почвените и растежни условия.
Многобройните малки и големи водни течения, които протичат през територията на
стопанството, са притоци на река Пиринска Бистрица. Тя се формира от сливането на реките
Крайна, Трета и Средна в района на м.”Трите реки” и спускайки се по-надолу приема реките
Саплийца, Асанишка, Бяла река, Черна, Добра лъка и многобройни къси притоци.
Основните (почвообразуващи) скали, които се намират на територията на горското
стопанство са: гранит – 33.0 % от дървопроизводителната площ; гранито-гнайси – 18.7%; мрамор
– 17.3%; конгломерати – 11.1%, гнайси - 9.0%, пясъчник – 7.0% и малки площи от шисти и
варовик – 2.5% и 1.4%.
Климатичните условия имат решаващо значение за горскорастителното райониране и за
формирането на отделните типове горски месторастения. Съгласно “Климатичните райони на
България и техния климат” - през 1963 година на Л. Събев и Св. Станев, територията на ТП „ДГС
Катунци” попада в Континентално-средиземноморската климатична област, Южнобългарска
климатична подобласт.
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Най-често срещаната почва на територията на стопанството е кафява горска почва
(наситена) – 41.4 % от дървопроизводителната площ. Освен нея се срещат и следните основни
почвени типа: от наносните - алувиална ненаситена, от лисивираните почви - канелена горска
(обикновена), от метаморфните почви - кафява горска почва (ненаситена), тъмноцветна горска
(обикновена) и от интразоналните – рендзина обикновена.
На територията на ТП „ДГС Катунци” под въздействието на валежите и вятъра на силно
пресечени терени се наблюдава появата на активни ерозионни процеси.
За всички горски площи засегнати от ерозионни процеси, основен вид ерозия е площната
ерозия. Най-често наблюдаваните степени на ерозия са I, II и III (слабо и средно ерозирани
почви).
На територията на ТП „ДГС Катунци” попадат части от 4 (четири) защитени зони по
Натура 2000
 Защитена зона за местообитанията “Среден Пирин - Алиботуш” - BG0001028;
 Защитена зона за птиците “Славянка” - ВG0002078;
 Защитена зона за птиците “Мелнишки Пирамиди” - ВG0002072;
 Защитена зона птици за птиците “Пирин Буфер” - BG0002126.
Общата площ (припокрита) на всички защитени зони по Натура 2000, разположени върху
горските територии на ТП ДГС ”Катунци”, е 29 380,6 ха, което представлява 97,6% от площта на
стопанството.
Освен защитените зони по Натура 2000 на територията на ТП ДГС ”Катунци” се намира и
защитена местност „Славянка“ с обща площ 572,5 ха
На север стопанството граничи с НП „Пирин“, а на юг с резерват „Алиботуш.
В горско-административно отношение ТП ДГС “Катунци” се числи към „ЮЗДП“ ДП гр.
Благоевград и е разположено в териториалния обхват за контрол на Регионална дирекция по
горите (РДГ) Благоевград.
Съгласно Закона за горите (ЗГ), основният предмет на дейност на ДГС включва:
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 изпълнение на горскостопанския план в т.ч. добив на дървесина, възпроизводство на
горите и др.;
 изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горските територии,
предвидени в планове за управление на защитени територии;
 организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии;
 организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия;
 поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в
тях;
 организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските
територии;
 създаване на нови гори върху земеделски територии;
 опазване на горските територии;
 превенция и мероприятия за защита на горските територии от пожари;
 отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив и кастрене;
 маркиране на насаждения и дървета за сеч;
 добив на дървесина, повредена от абиотични и биотични фактори и въздействия
 предоставяне и извършване на обществени услуги.
Макар и поделение на ЮЗДП, ДГС „Катунци“ може да сключва от свое име, за своя
сметка и на своя отговорност търговски и други договори в рамките на предоставените им
правомощия; води свое собствено счетоводство; разполага със свои банкови сметки и печат; води
от свое име и за своя сметка съдебни и арбитражни дела; разчита се самостоятелно с общинските
бюджети във връзка със заплащане на местни данъци и такси. ДГС е работодател по смисъла на
Кодекса на труда.
Приходите на ДГС се формират основно от продажба на дървесина и в по- малка степен
от организиран ловен туризъм, такси за ползване на недървесни горски продукти, платената цена
за извършване на паша в горските територии; предоставяне на услуги; продажба и отдаване под
наем на недвижими имоти и движими вещи и др.
За правилното провеждане на планираните мероприятия, удобно управление, ТП „ДГС
Катунци” се разделя на четири горскостопански участъка (ГСУ) по ГСП от 2020 г.:
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 I ГСУ „Трите реки“ включва отдели №№ от 20-29; 34-54; 56-105; 120-127; 462 - с обща
площ 5 110,1 ха (в т.ч. държавна собственост 4 990,3 ха), от която залесена 4 770,0 ха (4
667,7 ха - държавни). Общият брой на отделите е 90. Общият запас (без клони) на
насажденията е 1 166 010 куб.м (1 150 505 куб.м - държавни).
 II ГСУ “Пирин” включва отдели №№ 106-119; 128-146; 152-199 - с обща площ 4 966,4 ха
(в т.ч. държавна собственост 4 716,9 ха), от която залесена 4 297,1 ха (4 076,0 ха държавни). Общият брой на отделите е 81. Общият запас (без клони) на насажденията е
975 895 куб.м (930 510 куб.м - държавни)..
 III ГСУ “Петрово” включва отдели №№ 200-400; 533 - с обща площ 13 272,6 ха (в т.ч.
държавна собственост 12 087,9 ха), от която залесена 11 912,4 ха (10 752,0 ха - държавни).
Общият брой на отделите е 202. Общият запас (без клони) на насажденията е 1 592 615
куб.м (1 476 130 куб.м - държавни).
 IV ГСУ “Катунци” включва отдели №№ 147-151; 401-461; 463-519; 521-532; 534 - с обща
площ 6 749,7 ха (в т.ч. държавна собственост 6 129,2 ха), от която залесена 6 010,4 ха (5
424,2 ха - държавни). Общият брой на отделите е 136. Общият запас (без клони) на
насажденията е 674 405 куб.м (643 040 куб.м - държавни).
Стопанисването на горите със специално предназначение е в зависимост от особените
функции, които същите изпълняват. То се състои в запазване и повишаване на естетичните,
хигиенните, водоохранни, защитните и други специални функции.
МЯСТО НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ
Общата площ на горските територии на ДГС ”Катунци” възлиза на е 30098,8 ха.
Разпределение на площта по видове собственост на горските територии е както следва:
 Държавна собственост – 27924,3 ха – 92,8% от общата площ;
 Общинска собственост – 1814,6 ха – 6,0% от общата площ;
 Частна собственост – 357,7 ха – 1,2% от общата площ;
 Юридически лица – 2,2 ха.
Залесената площ на горското стопанство е 26 989,9 ха, което е 89,8% от общата площ.
Най- голям е делът на насажденията (предимно от издънков произход). Общата им площ е 22
828,5 ха, или 75,9% от залесената площ. По група гори преобладават издънковите гори за
превръщане – 40,6% от залесената площ, следвани от широколистните високостъблени – 28,3%.
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Културите заемат общо 4 161.4 ха, или 15,4% от залесената площ, като най-много са
иглолистните – 4104.3 ха – 15,2%.
Добива и продажбата на дървесина в стопанството се осъществява по реда на Наредбата
по чл. 95 от Закона за горите.
Дървесината за промишлени цели се добива от фирми спечелили обектите чрез търг, а те
от своя страна продават добития дървен материал на дървопреработвателни предприятия и
цехове.
От добиваните средногодишно около 25 000 куб.м (стоящо с клони) дървесина е
реализирана 60% като дърва за огрев и 40% - строителна дървесина.
Добивът от горите в ТП ДГС “Катунци” през годините се е осъществявал основно от
следните по-големи фирми, работещи в района: "ГИД ТРЕЙД" ЕООД – гр.Банско, АНА ЕООД,
ВАРКО ГРУП ЕООД и ИВА ММ 2012 ООД – гр.Гоце Делчев, ВИТОТРАНС ЕООД,
ЛЕСОТРАНС ЕООД и ДИМС ФОРЕСТ – с.Пирин, МЕБЕЛ ФАБ – гр.Благоевград,
МУСОМИЩЕ ЛЕС ЕООД – с.Мусомище, ПИРИНСКИ ЛЕС 2011 ЕООД и КАН ГРУП ЕООД –
гр.Сандански, ЧАЛА ЛЕС ЕООД – с.Брезница и др.
Горите на ТП ДГС “Катунци” имат важно значение, не само като строителна и
технологична суровина, но и с техните защитни и специални функции.
Значението на горите е многопосочно. Те са източник за задоволяване нуждите на
местното население от дърва за огрев и по – малко за строителна дървесина.
ЗАСЕГНАТИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО
СТРАНИ/ГРУПИ
При проучването бяха идентифицирани заинтересованите страни и групи посочени в
Приложение 1. Следва да се има предвид, че списъкът не е изчерпателен и се препоръчва
текущото му актуализиране.
КУЛТУРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ЗАСЕГНАТИТЕ/ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И
ГРУПИ, КОИТО ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С ТЯХ
Анализът на статистическите данни (НСИ, 2019 г.) за демографската характеристика на
населението на община Сандански дават основание за формулиране на следните особености,
които са валидни по отношение на местните общности като цяло, потенциално засегнатите от
дейността страни и отделни представители на различни граждански организации:
Демографски особености
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Както бе споменато по-горе, районът е с влошаваща се демографска структура с
тенденция на продължаващо застаряване на населението, като особено ясно това е изразено в
малките населени места. Именно тези хора често се оказват най-силно зависими от
предоставянето на продукти и услуги от горите, най-вече дърва за огрев.
Образователна структура
По отношение на образователната структура на населението, делът на хората с висше
образование в общинaтa e около 15% и е под средните показатели за страната (21%).
Относителният дял на хората със средно образование е около 45 %, което е около средните
стойности за страната; делът на хората със завършено основно или по- ниско образование е
около 33%, което е около средния процент за страната, а около 5% нямат никакво завършено
образование. В сравнение със средните показатели за страната стойностите показват, че
образователната структура на община Сандански е близка до тази на цялата страна.
Образователната структура на населението има важно значение за качествената характеристика
на човешките ресурси и тяхното участие в създаването на материални блага и духовни ценности.
Особености, с които ДГС трябва да се съобразява в комуникацията с местните общности,
произтичат и от наличието на отдалечени населени места със застаряващо население, с които
традиционните напоследък методи за комуникация – официална писмена кореспонденция,
електронни средства и др. не винаги са ефективни.
Не са налице особености по отношение на групата “държавни институции” в ролята на
засегнати/ заинтересовани страни, с които ДГС следва да адаптира своите методи на
комуникация.
ПРАВА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ (ЗАКОНОВИ И ТРАДИЦИОННИ) И
ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА ДГС
Правата на местните общности в България са дефинирани и произтичат изцяло от
българската Конституция и законодателство. “Традиционни” права, извън регламентираните
(напр. правото за организиране на събори на определени места в горския фонд), за територията
ДГС “Катунци” не са идентифицирани. Базовите услуги за местното население – достъп до
образование, здравеопазване, социално подпомагане, комунални услуги и др. се осигуряват от
община Сандански.
От (законовите) права на местното население, пряко отношение към дейността на ДГС
имат следните:
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 зачитане на правата на собственост;
 свободен достъп до горските територии (имайки предвид законовите ограничения описани
в по-долу) за туризъм и рекреация;
 осигуряване на дърва за огрев и битови нужди (съгласно идентифицираните нужди от
Общината, след заплащане на регламентираната такса и без това да компрометира
състоянието на горските ресурси);
 събиране на недървесни горски продукти (НДГП) – безплатно за лично ползване и след
заплащане на такса за комерсиални цели (без да се нарушават приложимите законови
ограничения напр. за събиране на редки и защитени растения);
 лов и риболов (при наличие на разрешително за това и при спазване на другите законови
ограничения);
 осигуряване на нематериални екосистемни услуги – опазване на водите, почвите и
въздуха;
 осигуряване на достъп до информация за горските ресурси и горскостопанското
планиране (с изключение на конфиденциалната информация);
 правото да бъда информирани за горскостопански дейности осъществявани от ДГС, които
потенциално биха засегнали тяхната собственост и други права (напр. информация за
предстоящо третиране на горските теритирии с пестициди).
ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И СФЕРИ НА СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
КОМУНИКАЦИЯ

МЕЖДУ

ДГС

И

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ

СТРАНИ.

ДОСТЪП

ДО

ИНФОРМАЦИЯ.

По всеобщо мнение комуникацията между заинтересованите страни и ДГС е на добро
ниво. Особено положителни в своите оценки в това отношение са представителите на
институциите и местните кметове. Не са постъпвали оплаквания от местните хора заради
отношението на служителите на стопанството.
Не са констатирани и съществени проблеми с достъпа до информация. Горскостопанският
план, като основен документ за стопанството е публичен и няма случаи на отказ от страна на
ДГС 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.
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Информираността на всички заинтересовани страни във връзка с текущите въпроси и
задачи по сертификация на горите е сравнително добра, Организирането на информационна
кампания в региона, има за цел разясняване на процеса на сертификация – цели и задачи,
процедури, продължителност и др. както и на конкретните изисквания на горската сертификация
имащи отношение към съответната заинтересована страна. Основен акцент в кампанията е
поставяне на конкретни, лесно разбираеми и оценими ползи за местното население и всички
заинтересовани страни.
ДОСТЪП ДО ГОРАТА И ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ

Съгласно разпоредбите на Закона за горите достъпът до горските територии е свободен,
на собствен риск, при спазване указанията на горската администрация и стопанина в случая ТП
ДГС „Катунци“. С разрешителен режим е достъпът във връзка с провеждането на добива на
дървесина (за което се поставя обозначителна табела в съответния обект) и ловностопански
дейности. Със заповед на Директора на РДГ – Благоевград може временно (до три месеца) да се
ограничи или да забрани достъпа до определена горска територия с цел опазването и защитата на
горските територии и дивеча или в интерес на здравето и безопасността на гражданите. Опасност
от подобни обстоятелства възникнаха през лятото на 2019 г. във връзка с разпространението на
Африканската чума по свинете.
Произтичащи от законодателството са и ограниченията за движението на товарни
превозни средства и пътни превозни средства с животинска тяга освен за изпълнението на
горскостопански и ловностопански дейности.
От проведените интервюта със заинтересованите страни в т.ч. общинските администрации
и местните кметове, не бяха идентифицирани случаи на ограничаване на достъпа до гората извън
предвидените по закон случаи. Местното население има гарантиран свободен достъп до гората
във връзка със събирането на недървесни горски продукти (НДГП) за лично ползване, туризъм и
рекреация.
ЗАЧИТАНЕ НА ДРУГИТЕ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ

Наред с държавните горски територии (30098,8 ха), са представени и други видове
собственост на горски територии – към 2020 г. общински са – 1814,6 ха, горите на физически
лица са 357,7 ха, на юридически лица – 2,2 ха.
По данни на ДГС, към момента на изготвяне на социалната оценка, спорове по
собствеността (искове към стопанството) и текущи съдебни дела няма. Интервюираните
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заинтересовани страни също не индикираха за проблеми свързани със зачитане на другите форми
на собственост.
При осъществяване на своята дейност, за ДГС не са изключение случаите, в които се
налага преминаване през частни имоти и/или разполагане на временни складове в тях, което
може да бъде източник на негативни социални въздействия от дейността в случай, че не бъдат
предприети превантивни мерки. Особено, критични в това отношение могат да бъдат граничните
зони между ДГТ и земи от селскостопанския фонд и/или горски територии с друг вид
собственост.
ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА. ОСИГУРЯВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С
ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

Съгласно действащият Горскостопански план общото предвидено ползване на дървесина
за 10-годишен период (2020-2030 г.) възлиза на 37433 м3 годишно. Като цяло това е найвидимата и оценяваната част от дейността на ДГС „Катунци”. Поради характера на населените
места и местното население, основния източник на отопление са дървата за огрев. Достъпът до
дърва за огрев е ключов елемент при определяне на отношението на местните хора, местните
кметове и общинска администрация към ДГС.
Към момента няма индикации за съществуващи проблеми в тази област, като според ДГС
местното население е осигурено с необходимите количества. Ежегодно от стопанството се
добиват по около 15000 м3 (плътни) дърва за огрев като възможностите за осигуряване на такива
от местното население са две – закупуването им от временен склад или чрез продажба на стояща
дървесина на корен. Кметът на съответното населено място изготвя списък на правоимащите, на
базата на който ДГС прави справка за възможното ползване и определя обекти за съответната
година.
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.
ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРВОДОБИВНИТЕ ФИРМИ И
МЕСТНИ ПРЕРАБОТВАТЕЛИ

Възлагането на дейностите в горските територии в т.ч. залесяване и дърводобив става по
силата на специална Наредба, която най-общо следва принципите на свободната конкуренция.
По силата на Закона за горите, ДГС може да предостави до една трета от годишното си ползване
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на дървесина за добив или за преработване на местни фирми. Отдаването на дървесина на
процедури на местни търговци е приоритетнои това се оценява положително от последните.
Местните фирми определят взаимоотношенията и комуникацията си с ДГС за добра и не
споменават за значими неразрешени проблеми.
Като цяло няма проблеми и с местните кметове. Основните такива са свързани с разрушаване
на пътната инфраструктура при транспортиране на дървесината – щетите се възстановяват до
колкото е възможно.
ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИТЕ

За възпроизводство на горите на територията на ДГС „Катунци“ се разчита почти изцяло на
естественото възобновяване, с което са съобразени и прилаганите лесовъдски системи. Поради това
залесяването е ограничено, ограничени са и свързаните лесокултурни дейности – попълване,
отглеждане и др. Предвиденият годишен обем на залесяванията по ГСП е – 0,5 ха, като се ползват
изключително местни видове. На територията на стопанството има два разсадника – „Златолистки
поток“ и „Нушков чарк”, които са активно действащи. На интернет страницата на стопанството
ежегодно се публикува информация за количествата и цените на предлаганите фиданки.
При анализа на тези сфера на дейност на ДГС не се констатират негативни въздействия, но
следва да се има предвид, че залесяването винаги е било приемано като благородна мисия от
обществото и като основно задължение за всяко горско стопанство. В този смисъл редуцирането на
тази дейност е предпоставка за допълнително наслояване на мнението, че се „сече масово, а не се
залесява“.
При всички случаи, ДГС трябва да заеме една по-активна позиция пред обществото от една
страна давайки разяснения за ползите от естественото възобновяване, а от друга давайки гласност на
макар и ограничените залесителни кампании.
ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ РЕСУРСИ

Горите на стопанството са източник и на различни странични ползвания.
 Паша - В лесоустройствения проект са изработени специални проекти за пашата по
технически участъци и землища. Допустимият брой добитък е изчислен на база 1,0 ха за 1
брой едър добитък и 0,25 ха за един брой дребен добитък. В културите и насажденията
паша се разрешава само при височина над 3 метра на основния дървостоя. По ЛУП е
разрешена пашата на 12357 броя годишно едър добитък, като през последните 10 години в
ТП ДГС “Катунци” средно годишния брой на едрия добитък е 452 броя, което е 3.7% от
предвиденото. Броя на дребния добитък също е малък – 691 броя (11.7%) средно годишно
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за периода от планирани 59314 броя годишно. Общо разрешената за паша площ държавни
горки територии е 6386 ха, което е 23% от общата площ.
 Събиране на горски плодове, гъби и билки - В Горскостопанския план на ДГС не са
указани пределно допустими количества за добив на лечебни растения и горски плодове.
Събирането за лично ползване е свободно и гарантирано от законодателството. Ежегодно със
заповед на Министъра на околната среда и водите се определят допустими количества за
събиране на някои видове лечебни растения, като контрола се осъществява от РИОСВ. През
последните 10 години на територията на стопанството е извършен добив на 7,2 тона билки и
горски плодове и 1 тон гъби основно за лични нужди.

 Пчеларство - Предоставянето на възможности за ползване на държавните горски територии
за развитие на пчеларство (поставяне на пчелини) е една от дейностите на ДГС получаваща
положителна оценка, както от лицата занимаващи се с пчеларство, така и от представителите
на местната власт. Възможностите за разполагане на пчелини в горските територии са
публично оповестени на интернет страницата на стопанството и неформално комуникирани
към потенциални заинтересовани страни. Потенциални заплахи за пчеларството могат да
произтекат от ползването на химикали за борба с болести и вредители в горските територии,
като в тези случаи ДГС трябва да приложи изискуемите мерки за предварително уведомяване
на пчеларите с цел избягване на негативни въздействия и социално напрежение.
ЛОВ И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

Съобразно ловностопанското деление на страната (Наредба №18/07.10.2015г. Приложение
№27 към чл.104, ал.2; чл.112) ТП „ДГС Катунци” се намира в две области, а именно - област №
IV ”Югозападна България”, подобласт 3 ”Долните течения на Струма и Места” и №VI ”Рило Родопска”, подобласт 2 ”Рила и Пирин”.
Според зоогеографското райониране на страната ТП „ДГС Катунци” попада в
предпланински, планински и алпийски район на Северната евросибирска зоогеографска
подобласт, а само най – южните му части се разполагат в Струмския район на южната
зоогеографска подобласт. Природните дадености на района създават благоприятната екологична
обстановка заразвитието на дивечовите запаси.
По- важни представители на фауната на територията на ТП „ДГС Катунци“ имащи
значение за ловностопанската дейност са дива свиня, сърна, заек, гривяк, яребица и др., както и
хищници – вълк, лисица, чакал.
В териториалния обхват на стопанството има обособени 15 бр. ловностопански района
(ЛР). От тях 5 бр. са предоставени на ловни дружинки Катунци, Калиманци, Петрово, Голешово
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и Горно Спанчево към ЛРД „Сокол – 1920“ гр. Сандански. Останалите са обособени в
дивечовъдни участъци отдадени за ползване чрез процедури по реда на Закона за лова и опазване
на дивеча.
Като цяло границите на ловните дружини са стриктно регламентирани и няма спорове по тях с
едно изключение – границите на ЛД „Катунци“ и ЛД „Калиманци“, като се очаква спора да бъде
разрешен без намеса на съда.
Служители на ДГС по правило участват в таксацията на дивеча, издаване на позволителните
за лов, водене на отчетност на ловците, следят за спазване на плановете за ползване на дивеча и др.
Графиците за лов се одобряват текущо от ДГС, но представителите на ловните сдружения
отчитат необходимостта ДГС по-активно да съдейства за съгласуване дейността на дърводобивните
фирми с дейността на ловните дружинки в дните за лов с цел осигуряване на спокойствие на дивеча и
избягване на конфликти. Препоръка на ловците е и позволителните за сеч на физически лица с цел
снабдяване на дърва за огрев да се издават по-рано през годината, а не през ловния сезон.
Друг проблем със социално измерение е бракониерството, но анкетираните за целите на
проучването лица споделят, че случаите през последните години намаляват. При все това
очакванията са за още по засилен контрол и по-бърза реакция от страна на ДГС при подадени
сигнали.
ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ

Опазването на горските територии от страна на ДГС се осъществява 2 направления по
силата на Закона за горите: предотвратяване и установяване на нарушения. Обект на тази
дейност са опазването на териториите от незаконни ползвания и увреждания; спазването на
правилата за сеч и другите ползвания от горите; следене за спазването на противопожарните
правила и/или предприемане на действия за ограничаване и потушаване на разразили се пожари;
следене за появата на болести, вредители и други повреди; опазване на защитените видове
животни и растения и следене за спазването на режимите на защитените територии и защитените
зони и др. Задължение на служителите на ДГС е при установяване на данни за извършване на
нарушения, свързани с дейностите в горите незабавно да сигнализират органите на МВР и РДГ и
да съдействат за тяхното разкриване. Освен от служители на стопанството, контролът се
осъществява и от РДГ – Благоевград и ЮЗДП Благоевград.
По общо мнение, проблемът с бракониерството на територията не е сериозен и случаите
са ограничени. Положително се оценяват и действията на ДГС в тази насока.
ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ
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Превенцията и борбата с горските пожари е една от социално значимите дейности на ДГС, тъй
като за кратко време може да бъде унищожен значителен обществен ресурс, а в някои случаи да бъде
засегната сигурността и имуществото на гражданите. Ролята на ДГС в тази насока се оценява
изключително позитивно от обществото, макар и често усилията на служителите на горите за
потушаването на даден пожар да остават на по-заден план. Налице е План за опазване на горите от
пожари съгласуван от специална комисия назначена от Областната служба Пожарна безопасност и
защита на населението. Осъществява се денонощно наблюдение на горските територии и има
сформирани групи за бързо реагиране.
Най-честите причини за възникване на пожари са следните:
 Изгаряне на треви и храсти при почистване на ливади и ниви, които граничат с гора;
 Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и угарки;
 Небрежно боравене с огън от работници, пастири, туристи;
 Техническа неизправност на машини и превозни средства, работещи в гората;
 Самозапалване на лесно запалими вещества и материали;
 Аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до горите;
 Самозапалване на сухи треви или дървета при природни явления (мълнии).
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.
На територията на стопанството има изградена противопожарна кула снабдена с
инфрачервена камера с обхват на действие до 15 км и сканиране на 360⁰. Поставени табели с
противопожарно съдържание на места с висок риск от пожари, в това число на места, масово
посещавани от туристи, такива, на които се извършват интензивно горски дейности и други. Целта е
да се повиши бдителността на местното население, туристите и преминаващите през горските
територии, както и да се обърне внимание върху важността от опазването на териториите от пожари.
ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ

Водоохранните функции на горите са добре известни сред обществото и ясно се осъзнава,
че от адекватното управление/ ползване на горите в голяма степен зависи количеството и
качеството както на водите за битови нужди така и на тези за напояване. В горите с водоохранна
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функция провеждането на стопанска дейност се извършва съобразно Правилника за определяне,
устройство и стопанисване на горите и териториите със специално предназначение.
Опазване на водните течения – изисквания както следва:
 Опазване на буферни зони (15-20 m) покрай постоянни водни течения
 Машините за дърводобив не трябва да навлизат във водните течения, освен на
определените и проектирани за целта места за пресичане;
 В случаите, когато се налага пресичане на водно течение, се изграждат защитни
съоръжения (мостове, каменна облицовка на дъното и др.) или се поставят тръби;
 Остатъци от сечта (клони, връшки и др.) не се складират в и в непосредствена близост до
постоянни и непостоянни водни течения. Остатъци от сечта, попаднали във водното
течение или речното легло, се отстраняват своевременно.
Притесненията на местното население са свързани преди всичко със сечите във вододайни
зони и в близост до каптажи. Кметовете на населените места са особено чувствителни в това
отношение, което налага чрез подходяща комуникация ДГС да поддържа високо ниво на доверие.
Препоръчително е кметовете да бъдат уведомявани и консултирани специално, когато е
предвидена сеч в или в близост до вододайна зона.
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОМИНЪК

ТП „ДГС Катунци“ като работодател
Горският сектор на територията на община Сандански създава възможности за заетост и е
източник на доходи за не малка част от населението. Налице са различни социални измерения на
въпросите свързани със заетостта осигурявана директно от ДГС от една страна и от фирмите
подизпълнители от друга.
За 2020 година в стопанството са назначени общо 40 човека, като 6 от тях са работници за
ЛКМ, но дърводобивът и дървопреработването са дейности, с които се препитават и хората
работещи във фирми, с които стопанството е в договорни отношения.
Имиджът на стопанството като работодател е изцяло позитивен обусловено до голяма
степен от осигуряването на заплати с редовното заплащане, изплащането на социални и здравни
осигуровки при това върху цялата заплата, гарантирани привилегии като отпуск и болнични,
осигуряването на работно облекло, дърва за горене и др.
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Задълженията и отговорностите на служителите са регламентирани в подробно разписани
Длъжностни характеристики, осигурени са начални и допълнителни обучения по отношение
изпълнението на конкретните им задължения свързани с правилно провеждане на дейностите,
съгласно ЗГ и Горскостопанския план. Горските стражари преминават допълнителен курс за
правоспособност за носене на оръжие. Освен началния, се извършва и периодичен инструктаж по
безопасност на труда.
Има сключен договор със служба по трудова медицина с оглед осигуряване на
необходимите условия за здраве и безопасност на труд и е налице изготвена Оценка на риска за
различните позиции.
Горски работници наети от фирмите изпълнители
Основен проблем пред фирмите ангажирани в горскостопанските дейности и най-вече
дърводобива е липсата на работна ръка. Очакванията на фирмите за разрешаване на проблема са
насочени преди всичко към вземането на необходимите мерки на държавно ниво и по-малко към
самото ДГС.
Съществен проблем за фирмите е квалификацията на работната ръка. Квалифицирани
работници се намират трудно, а отделно от това курсовете за правоспособност не осигуряват
необходимите професионални умения. Работниците отказват да бъдат наемани на трудови
договори, за да получават възнаграждението си на ръка и да избягват плащането на данъци.
Изключителен е и проблема с осигуряването на безопасността на труда. Фирмите твърдят,
че осигуряват необходимото работно облекло, но трудно могат да накарат работниците да го
ползват. Считат, че ползването на лични предпазни средства трябва да бъде вменено като лична
отговорност, а не отговорност на фирмите. Не са известни скорошни случаи на трудови
злополуки.
Като проблемна област може да бъде изтъкната и липсата на провеждане на инструктаж
по безопасност на труда на персонала на фирмите ангажиран в провеждане на различни дейности
от страна на фирмите.
ИЗВОДИ НА ОСВ И МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИ
ЕФЕКТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
При провеждане на настоящето проучване, не бяха констатирани значителни отрицателни
социални въздействия от дейността на ДГС „Катунци“. Могат да бъдат изведени някои теми, по
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които ДГС може да играе по-активна роля в урегулиране на отношенията между някои основни
играчи с цел минимизиране на негативните социални въздействия:
 съдействие за избягване на конфликтите и медиация в отношенията между фирмите
ангажирани в дърводобива и местните кметове с цел избягване на случаи на разрушаване на
общинската пътна инфраструктура при транспортиране на дървесината както и за
провеждане на своевременни възстановителни дейности;
 по-ефективно съгласуване дейността на дърводобивните фирми с дейността на ловните
дружинки в дните за лов с цел осигуряване на спокойствие на дивеча и избягване на
конфликти;
 предприемане на своевременни мерки при сигнали за бракониерство;
 подобряване на контрола по отношение спазване на изискванията за здравословно и
безопасно изпълнение на горскостопанските дейности от страна на горските работници.
За предотвратяване на негативни социални въздействия в бъдеще и с оглед привеждане на
управлението с изискванията на горската сертификация, се предвижда изпълнението на следните
мерки:
ИНФОРМИРАНЕ

И

ПРОВЕЖДАНЕ

НА

КОНСУЛТАЦИИ

СЪС

ЗАСЕГНАТИТЕ/

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

При обсъжданията по подготовката и разглеждането на ГСП, следва да се уведомяват и
канят за участие представители на всички заинтересовани страни (Приложение 1), с цел
установяване и отчитане на интересите им, избягване на случаи на нарушаване на права, засягане
на ресурси и територии в процеса на планиране на горскостопанските дейности.
Ежегодно, преди започване на активния сезон, ДГС следва да изпрати до кметовете на
населените места информация за местностите и подотделите, в които е планирано провеждане на
горскостопански мероприятия през годината и контакти за обратна връзка в случай, че
заинтересованите страни желаят да коментират или поискат промяна на горскостопанските
дейности. В писмото следва да се включи и искане тази информация да бъде поставена на
информационното

табло

на

общината/кметството.

Информацията

се

поставя

и

на

информационното табло и интернет страницата на ДГС.
Ежегодно, ДГС следва да организира среща с идентифицираните заинтересовани/
засегнати страни, на която като минимум да бъде предоставена информация и обсъдени следните
теми:
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 права и задължения на местните общности, засегнатите и заинтересовани страни, свързани
с дейността и територията на ДГС „Катунци“
 планирани дейности за съответната година, територии в които ще се изпълняват,
възможностите и начините за промяна на тези дейности в случай, че са засегнати права на
собственост и ползване;
 подходящи възможности за заетост, обучение и други услуги, които ДГС предлага;
 възможностите за местно социално-икономическо развитие вкл. възможни съвместни
дейности, проекти и инициативи с местните общности, засегнати и заинтересовани страни;
 мерки за опазване на места със специално културно, екологично, икономическо,
религиозно или духовно значение за местните общности; получаване на информация за нови
такива.
Провежданите годишни срещи се документират и се поддържа досие с протоколите и
съпътстващата документацията от срещите (покани, материали и др.). Всички получени
предложения и коментари от засегнатите и заинтересованите страни относно планиране и
провеждане на горскостопанските дейности и тяхното въздействие да се разгледат и се вземат
предвид по целесъобразност.
Преди началото на всяка горскостопанска дейност, на етап планиране/маркиране, служители
на ДГС следва направят оценка на социалното въздействие за конкретната дейност. При изготвяне на
оценката, се оценяват следните елементи:
 наличие на категории ВКС 5 или ВКС 6 за съответния обект;
 наличие на каптажи и чешми в обекта;
 близост на обекта до населени места, туристически маршрути и обекти, места за рекреация,
обекти на културата;
 наличие в подотдела на находища на недървесни горски продукти (гъби, билки, горски
плодове), ловен район;
 пресичане / използване на територии, които не са собственост или не се управляват от ДГС;
За предотвратяване на неблагоприятни въздействия върху тези елементи се формулират
конкретни мерки. Оценката се извършва съгласно разработения от WWF-България „Лист за
предварителна идентификация на ключови елементи и определяне потенциалните екологични
и социални въздействия“.

Провеждането на редовни консултации със засегнатите/заинтересованите страни е от
ключово значение за преодоляване на негативните социални въздействия от дейността на ДГС
„Катунци“. В таблицата по-долу са представени начините и сроковете за въвличане на
идентифицираните заинтересованите в зависимост от конкретната дейност, за която е определено
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наличието или потенциалното възникване на негативни социални въздействия в следствие
изпълнението ѝ.

Заинтересована/

Дейност на ДГС със

Начини и средства за

засегната страна

социално въздействие

въвличане на

Периодичност/ срокове

заинтересованите страни и
намаляване на негативните
социални въздействия
Служители на ДГС

Изпълнение на

Подобряване на уменията

планираните

на служителите за

мероприятия

изпълнение на

Ежегодно

горскостопанския план и
годишните оперативни
планове
Осигуряване на

Провеждане на начален,

Начален инструктаж –

здравословни и

периодичен и текущ

при всеки случай на

безопасни условия на

инструктаж.

новопостъпил

труд за персонала на

служител

ДГС

Периодичен
инструктаж – на всеки
3 месеца

Текущ инструктаж –
преди започване на
рискови дейности
Предоставяне на лични

Ежегоден преглед на

предпазни средства и

наличните лични

специално работно

предпазни средства и

облекло и осигуряване

специално работно

използването им

облекло за всеки
работник

Ежедневен контрол за
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ОТ

ДЕЙНОСТТА

НА

ТП

използване
Изготвяне/ актуализация

Съгласно изискванията

на оценка на риска за

на трудовото

всички работни позиции

законодателство
(НАРЕДБА № 5 от
11.05.1999 г. за реда,
начина и
периодичността на
извършване на оценка
на риска)

Кметове на общините/

Предоставяни услуги

населените места

Изпращане на информация

Ежегодно

за услугите, които се
предлагат на местното

Местно население

население (извадки от
Горскостопанския план;
маркиране на дървета за
сеч; продажба на
дървесина; издаване на
разрешителни;
туристически услуги и др.)
Дърводобив

Предоставяне на

Ежегодно след

информацията за

окомплектоване на

местностите и

лесосечния фонд и

подотделите, в които е

преди започване на

планирано ползване през

теренната работа

годината и поставянето и
на публично място
Осигуряване на дърва

Комуникация с местните

Ежегодно преди

за огрев

кметове за необходимите

началото на

количества

отоплителния сезон

Предоставяне на
информация за
възможностите за
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ползване на дърва за огрев
от местното население по
населени места

Разясняване на правилата
за ползване
Управление на Гори с

Предоставяне на

висока консервационна

възможност за принос по

стойност

идентифицирането на нови

Текущо

ГВКС и формулиране на
мерки за опазването им
чрез обявление на уеб
страницата/ изпращане на
писма
Достъп до горските

Уведомяване в случай на

2 седмици преди

ресурси

въвеждане на ограничения

въвеждане на

или забрани за достъп до

ограничението/

определена горска

забраната

територия от страна на
РДГ
Използване на

Писмено регламентиране

общинска

на предвиденото

инфраструктура (в т.ч.

използване (напр. чрез

от подизпълнителите)

подписване на

Ежегодно

споразумения), като се
гарантират необходимите
компенсации в случай на
нанесени щети
Наемане на служители/

Уведомяване на местните

1 месец преди наемане

работници

бюра по труда за

на нужния персонал

свободните работни места
и изискванията за
образование и
квалификация
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НА

СОЦИАЛНОТО
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ОТ

ДЕЙНОСТТА

НА

Уведомяване на местните
кметове
Дискутиране на

Провеждане на срещи с

Ежегодно

възможности за принос

местните кметове и местни

на ДГС към местното

лидери (желателно е

социално и

участието на

икономическо развитие

представители на ЮЗДП)

Собственици на

Използване на съседни

Писмено регламентиране

2 седмици преди

съседни имоти

имоти (пр. за

на предвиденото

осъществяване на

разполагане на

използване (напр. чрез

планираната

временни складове);

подписване на

горскостопанска

преминаване през

споразумения), като се

дейност

съседни имоти

гарантират необходимите
компенсации в случай на
нанесени щети

Използване на

Изпращане на информация

химикали и биологични

2 седмици преди
използване

агенти
Подизпълнители на

Осигуряване на

горскостопанските

здравословни и

дейности

безопасни условия на
труд за работниците
при всички видове

Изискване от фирмите на:

тръжна процедура
валидна оценка на риска
на работните позиции;

теренни дейности
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
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ОЦЕНКА

НА
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ОТ

ДЕЙНОСТТА

НА

ТП

Копия от трудови
договори на работниците
Провеждане на начален и

Начален инструктаж –

текущ инструктаж.

преди началото на
всяка дейност в

Изискване на

конкретен обект

доказателства за проведен
начален/ текущ

Текущ инструктаж –

инструктаж от страна на

веднъж месечно

фирмата подизпълнител
Доказателства за
проведен инструктаж
от страна на фирмата –
поне веднъж в рамките
на изпълнение на
договора и/или
ежегодно (за
дългосрочните
договори)
Възлагане на

Провеждане на среща с

дейностите

представители на местните

Ежегодно

фирми за представяне на
годишния план на ДГС и
обектите за дърводобив
Провеждане на среща с
представители на
подизпълнителите и
фирмата, определена за
развитие/ поддръжка на
горскопътната мрежа за
търсене на решения по
въпроса с осигуряване на
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Ежегодно

ОЦЕНКА

НА

СОЦИАЛНОТО

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
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ОТ

ДЕЙНОСТТА

НА

ТП

достъп до обектите за
дърводобив
Своевременно разплащане

Съгласно условията на

с подизпълнителите/

подписаните договори

освобождаване на
внесените гаранции
Организиране на срещи за

В случай на промени в

разясняване на промени в

нормативната уредба

нормативната уредба
Иницииране на дискусии

Ежегодно

на ниво ЮЗДП за
повишава на разценките за
горскостопанските
дейности
Използване на

Изпращане на информация

химикали и биологични

2 седмици преди
използване

агенти
Дърводобив

Съгласуване на

Преди началото на

горскостопанските

ловния сезон общо за

дейности по време, място

обектите

и начин на провеждане с
лова и опазването на
дивеча

Ежеседмично преди
ловните излети за
всеки конкретен обект

Ловни дружинки и
Ловнорибарски

Използване на

дружества

химикали и биологични

Изпращане на информация

2 седмици преди
използване

агенти
Управление на Гори с

Предоставяне на

висока консервационна

възможност за принос по

стойност

идентифицирането на нови
ГВКС и формулиране на
мерки за опазването им
чрез обявление на уеб
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Текущо

ОЦЕНКА

НА

СОЦИАЛНОТО

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАТУНЦИ”

ОТ

ДЕЙНОСТТА

страницата/ изпращане на
писма
Управление на Гори с

Предоставяне на

висока консервационна

възможност за принос по

стойност

идентифицирането на нови

Текущо

ГВКС и формулиране на

Туристически

мерки за опазването им

дружества,

чрез обявление на уеб

предприемачи в

страницата/ изпращане на

сферата на туризма

писма
Дърводобив в близост

Прилагане на

до туристически обекти

изискванията за

Текущо

стопанисване на ГВКС 6
ВиК

Дърводобив

Съгласуване на

Ежегодно

предвидени обекти за
дърводобив попадащи в
санитарноохранителните
зони, в близост до
източници на питейна вода
и/или в близост до
водопреносна
инфраструктура
Управление на Гори с

Предоставяне на

висока консервационна

възможност за принос по

стойност

идентифицирането на нови

Текущо

ГВКС и формулиране на
мерки за опазването им

Екологични

чрез обявление на уеб

неправителствени

страницата/ изпращане на

организации

писма
Опазване на

Ангажиране на НПО в

биологичното

подобряване уменията на

разнообразие

персонала на ДГС за
разпознаване и опазване
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Ежегодно

НА

ТП

ОЦЕНКА

НА

СОЦИАЛНОТО

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАТУНЦИ”

ОТ

ДЕЙНОСТТА

НА

ТП

за защитени видове
Търсене на партньорства

Текущо

за изпълнение на проекти

Заб.: В таблицата на са включени взаимодействията на ДГС с различните държавни институции,
тъй като те са строго регламентирани в различните закони и социалното въздействие резултат от
тези взаимодействия е по-скоро индиректно. Не са включени задълженията на ДГС произтичащи
от законодателството. Посочените срокове за минимално допустимите.
СРЕДСТВА И НАЧИНИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ СЪОБРАЗЕНИ С КУЛТУРНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА
ЗАСЕГНАТИТЕ/ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Комуникацията с различните групи засегнати/ заинтересовани страни се осъществява по
начин съобразен с културните особености на последните в т.ч.:
 Кореспонденцията с държавните институции е чрез официални писма подписани от
директора на ДГС. Допуска се и кореспонденция по електронен път;
 Уведомяването на кметовете на населените места се осъществява чрез официална
кореспонденция – писма или по електронен път. Задължително се осъществява и контакт по
телефона или чрез директна среща за потвърждаване получаването на информацията. Когато
информацията касае местното население, комуникацията с местните кметове съдържа молба
за поставяне на съответната информация на публично място в населеното място и се оставя
информация за обратна връзка;
 За директен контакт с местни жители (особено в по-отдалечени населени места) се
допуска устно предоставяне на информация от страна на служителя на ДГС отговорен за
съответния район (напр. ст. лесничей или горски стражар) и който е познат сред местните
жители.

Съответният

служител

осъществил

контакта,

оставя

писмени

следи

от

комуникацията;
 Собствениците на имоти, съседни на тези в които предстои провеждането на
горскостопански дейности се уведомяват чрез местните кметове или директно – писмено или
устно. Собствениците на имоти, които директно биха били засегнати от горскостопанските
дейности се уведомяват директно – писмено или устно, а споразумения за ползване на
имотите им и осигуряването на компенсации е чрез писмени споразумения;
 Комуникацията с неправителствени организации – регионални и национални се
осъществява, чрез официални писма или по имейл.
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ОТ

ДЕЙНОСТТА

НА

ТП

Във връзка със горската сертификация, ДГС следва да предприеме стъпки по
осигуряването на публичност чрез своята уеб страница на:
 процедурите за разрешаване на спорове със засегнати и заинтересовани страни, за
подаване на оплаквания и сигнали;
 ангажиментите за недопускане на корупция в т.ч. задължението да не се предлагат или
приемат каквито и да било парични или друг тип подкупи;
 писмените документи, отразяващи дългосрочната ангажираност на горското стопанство
към принципите и критериите на Съвета за стопанисване на горите 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).
МЕХАНИЗЪМ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Спор е всеки израз на неудовлетворение от страна на човек или организация, представен
като оплакване към горското стопанство по отношение на дейността му и/или съблюдаването на
правилата на сертификацията, и по което се очаква отговор. ДГС следва да разработи и въведе
съвкупност от стъпки (процедура) за получаване, регистриране, обработка, проучване и отговор
на оплаквания и сигнали, както и за осигуряване на справедливи компенсации в случаите на
щети върху собственост и/или човек по отношение на:
 правата на собственост и ползване;
 правата на работниците;
 правата на местните общности.
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ДЕЙНОСТТА

НА
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ТП ”ДГС Катунци“ следва да се ангажира в своевременното разглеждане и разрешаване
на всички спорове касаещи неговата дейност, като действията се основават на следните
принципи:
 създаване на взаимно приемливи средства за комуникация основани на културните
особености на засегнатата/ заинтересованата страна, които да позволяват двупосочен
обмен на информация;
 въвличане на засегнатите и заинтересованите страни в разработването на настоящите
вътрешни правила;
 документиране на всички срещи, всички обсъждани въпроси и всички постигнати
договорености в т.ч. договаряне на справедливи компенсации в случаи на виновно
засягане на правата на собственици, работници, местни общности и други заинтересовани
страни;
 изпълнение на договорените стъпки/ съгласия чрез полагането на разумни усилия за
извънсъдебно разрешаване на спора;
 уведомяване на засегнатата/ заинтересованата страна за резултатите от предприетите
действия.
За изпълнение на тази мярка, ДГС може да използва примерните вътрешни правила
одобрени от Националната работна група по сертификация.
Вътрешните правила следва да бъдат качени на интернет страницата на ДГС и да бъдат
предоставени/изпратени

за

коментари

и

допълнения

от

идентифицираните

засегнати/

заинтересовани страни.
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИНОС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА 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. В миналото като част от корпоративната си социална
отговорност, стопанството е подпомагало местните общности в различни направления. Макар и с
годините активността на ДГС в тази насока да намалява, все още са налице редица позитивни
примери в т.ч. предоставяне на дърва и елхи на детски градини, училища, социални домове,
ежегодно предоставяне на фиданки на кметствата и училища за седмицата на гората и др.
Съществен проблем произтича от изискването на законодателството изразходването на средства
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ДЕЙНОСТТА

НА
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от страна на стопанството, да става чрез открити процедури и така, дори да има желание у
ръководството, възможността за финансиране на подобни инициативи е лимитирана.
В бъдеще основният принос на ДГС към местното развитие се очаква да бъде най-вече по
отношение на осигуряването на заетост, предоставянето на дърва за битови нужди (за закупуване
по ценоразпис), информиране на обществеността за извършваните дейности, предоставяне на
консултации на граждани и други държавни институции по лесовъдски въпроси, продължаване
на добрите практики по подпомагане на местни инициативи.
Възможности за принос на ДГС към местното социално и икономическо развитие се
дискутират като част от дневния ред на годишната среща със засегнатите/ заинтересованите
страни.

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА ОЦЕНКА
АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ/ ЗАСЕГНАТИТЕ
СТРАНИ
Списъкът на заинтересованите/ засегнатите страни от дейността на ДГС страни се
актуализира текущо. При идентифициране на нови заинтересовани се определят сферите на
социално въздействие, негативните ефекти от конкретни дейности на стопанството и се
предписват мерки за неутрализирането/ смекчаването им.
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА ОЦЕНКА
Оценката за социалното въздействие от дейността на ДГС „Катунци“ се актуализира на всеки 5
години, както и в случаи на съществена промяна в социално-икономическата обстановка в
страната/ района.

38

ОЦЕНКА

НА

СОЦИАЛНОТО

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАТУНЦИ”

ОТ

ДЕЙНОСТТА

НА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК НА ЗАСЕГНАТИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСТВОТО
СТРАНИ/ГРУПИ

Организация

Име

За контакти

Местно самоуправление
Община Сандански

Атанас Стоянов

гр. Сандански , бул. Свобода 14
тел. 0746/89099; oba_sandanski@abv.bg

Кмет на с. Катунци и с. Красимир Кисов

Тел. 0877135170

Пиперица
Кмет на с. Петрово и с. Иван Атанасов

Тел. 0882011116

Лехово
Кметски наместник на с. Димитър Самарджиев

Тел. 0882011097

Калиманци и с. Бельово
Кметски наместник на с. Стоян Съботанов

Тел. 0878303492

Голешово
Кметски наместник на с. Ралица Енчева

Тел. 0882011014

Яново
Кметски наместник на с. Величка Шумантова

Тел. 0882011054

Ново Ходжово
Кметски

наместник

с. Георги Динков

Тел. 0882011098

Враня
Кметски наместник на с. Иван Коричков
Златолист, с. Ковачево и с.
Черешница
Кметски наместник на с. Величка Тагарева
Горно

Спанчево

и

0878417806

с.

Храсна
Кметски

наместник

с. Георги Влахов

0882050107

Пирин

Държавни структури
РДГ Благоевград

инж. Сашко Попов

гр. Благоевград, ул. В. Коритаров №2
тел. 073/885009; rdgblagoevgrad@abv.bg

Областна администрация
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Бисер Михайлов

гр. Благоевград, пл. Георги Измирлиев №

ТП
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„ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАТУНЦИ”
Благоевград

ОТ

ДЕЙНОСТТА

НА

9
тел. 073/881401
info@bl.government.bg

ЛЗС София

инж.Илиян

гр. София, ул. „Шосе Банкя” №3,

Мутафчийски

тел. 02/9885301
lzssofia@abv.bg

ГСС София

Мария Беловарска

гр. София, бул. „Искърско шосе“ №5
тел. 02/9789262
gsssofia@iag.bg

РИОСВ Благоевград

Ангел Георгиев

гр. Благоевград, ул. Свобода №1
тел. 073/818080
office@riosvbl.org

Басейнова

дирекция инж Момчил Пашов

гр. Благоевград,

Западнобеломорски район

бул. “Св. Димитър Солунски” № 66

гр. Благоевград

тел. 073/894 103
bdblg@wabd.bg

Изпълнителна агенция по Иван Попов

Благоевград, ул.”Васил Мечкуевски” № 5

рибарство и аквакултури,

тел. 073/882 504

Благоевград

blagoevgrad@iara.government.bg

Национален парк „Пирин”

Росен Баненски -

гр. Банско, ул. България № 4

Директор

гр. Сандански, ул. Никола Вапцаров № 26

Мирчо Василев – гл. dnp@pirin.bg
инсп. ПУ „Каменица“
РУП гр. Сандански

гл. инсп. Борис

гр. Сандански, ул. "Малешевска" №2

Щурков

тел. 0746/3 21 31
rusand.bl@mvr.bg

РСПБЗН гр. Сандански

гл. инсп. инж. Атанас гр.Сандански ул.”Първи май” № 2
Атанасов

тел. 0746 22 016
fire-sandanski @mvr.bg

Общински структури
Общинска служба

Иван Мицански

„Земеделие“, гр. Сандански
Общинско дружество
„Увекс“, гр. Сандански
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2800, гр. Сандански, бул. "Свобода" № 20
тел. 0746/30522
oszg_sandanski@abv.bg

Крум Аргиров

гр. Сандански, ул. "Асен Хадживасилев"
№9
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тел. 0746/32118
uvex_sandanski@abv.bg

Неправителствени организации
ЛРД „Сокол - 1920“, гр.

Кирил Спаневиков

Сандански

гр. Сандански, ул. Хидрострой
тел. 0746/2-63-35
lrd_sokol@abv.bg

Туристическо дружество

Иван Стоилков

гр. Сандански, ул."Околовръстно шосе"

„Еделвайс“,

№1

гр. Сандански

тел. 0746/30385
lidia_td@abv.bg

Сдружение на хотелите и

Илия Пасков

Сандански, ул. "Македония" №1

ресторантьорите в

тел. 0746/31979

Сандански

ahrt_sandanski@abv.bg

Природозащитна

Нели Дончева

гр. София, бул. Цар Борис III №19

организация WWF

тел. 02/9505040

България

kvalchev@wwfdcp.bg

Дърводобивни и дървопреработвателни фирми
„Пирински лес 2011“

Атанас Главчев

ЕООД, гр. Сандански

гр. Сандански, ул. Гоце Делчев №4
тел. 0894310537
pirinskiles.ag@abv.bg

“Кан груп 2017“ ЕООД,

Кирил Карапанов

гр. Сандански

гр. Сандански, ж.к. Спартак бл. 49
тел. 0876466161
kan_2017@abv.bg

„Вито Транс“ ЕООД,

Виктор Влахов

с. Пирин

с. Пирин, общ. Сандански
тел. 0888136767
vito_trans@abv.bg

„Димс Форест“ ЕООД,

Димитър Тагарев

с. Пирин

с. Пирин, общ. Сандански
тел. 0897866526
dims_forest@abv.bg

„Лесотранс“ ЕООД,

Любомир Джамбазов

с. Пирин

с. Пирин, общ. Сандански
тел. 0898542333
lesotrans_2008@abv.bg

„Ана“ ЕООД,
гр. Гоце Делчев

Ана Желязкова

гр. Гоце Делчев, ул. Потока №14
тел. 0887727293
ana_grup@abv.bg
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Веселин Камбуров

гр. Гоце Делчев

ОТ

ДЕЙНОСТТА

НА

гр. Гоце Делчев, ул. Драма №53
тел. 0893424141
varbica.les.grup@abv.bg

„Ива ММ – 2012“ ООД,

Борислав Пръков

Гр. Гоце Делчев

гр. Гоце Делчев, ул. Кмет Никола
Атанасов №24
тел. 0898534683
paskalica@abv.bg

„Мусомище Лес“ ЕООД,

Атанас Чурков

с. Мосомище

с. Мосомище, общ. Гоце Делчев
ул. Кирил и Методий №4
тел. 0888509593
atanas_churkov@abv.bg

„Мебел Фаб“ АД,

Малин Гаджелов

гр. Благоевград

гр. Благоевград, ул. Димитър Солунски
№3
тел. 089 866 0944
info@mebelfab.com

„Чала лес“ ЕООД,
с. Брезница
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Реджеп Черкез

с. Брезница, общ. Гоце Делчев
тел.

ТП

