ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА
НА ТП „ДГС ПИРДОП“
(в изпълнение на Критерий 4.5 от националния FSC-стандарт)

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И МЕРНИ ЕДИНИЦИ В ТЕКСТА
АД

Акционерно дружество

БТ

Бюро по труда

ГФ

Горски фонд

ДАГ

Държавна агенция по горите

ДГС

Държавно горско стопанство

ДГФ

Държавен горски фонд

ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност

ЗГ

Закон за горите

ЗТ

Защитена територия

ИАРА

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

ИЦ

Информационен център

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

ЛТУ

Лесотехнически университет

ЛУП

Лесоустройствен проект

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НАП

Национална агенция по приходите

НДГП

Недървесни горски продукти

НОИ

Национален осигурителен институт

НП

Национален парк

НПО

Неправителствена организация

НСИ

Национален статистически институт

ООД

Дружество с ограничена отговорност

ОСВ

Оценка на социалното въздействие

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РДГ

Регионална дирекция по горите

СЛРБ

Съюз на ловците и риболовците в България

FSC

Forest Stewardship Council (Съвет за стопанисване на горите)

SWAT

Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats (анализ на силните и
слабите страни, възможностите и заплахите)

дка

декар (1 дка = 1000 м2)

ха

хектар (1 ха = 10 дка)

м

3

с.

кубически метър
село
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ПОНЯТИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В ДОКЛАДА
Оценка на социалното въздействие Процес на анализ, мониторинг и управление на
желаните и нежелани социални последици,
както позитивни така и негативни, резултат на
планирани интервенции (политики, програми,
планове, проекти) и всякакви процеси на
социална
промяна
в
резултат
на
тези
интервенции. Основната му цел е да доведе до
по-устойчива и хармонична биофизична и
човешка околна среда.
Заинтересовани страни

Човек или организация, които имат законен
интерес от дейността на ТП ДГС „Пирдоп”.
Интересът
им
може
да
бъде
повлиян
положително или отрицателно.

Анализ на вторична информация

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

Дълбочинно интервю

Метод за събиране на информация, при който
даден проблем се изследва обстойно, в
дълбочина. Търси се мнение, отношение,
оценки. Провежда се с един човек, т. нар.
респондент.

Групова дискусия

Метод за събиране на информация, при който се
разговаря с няколко респондента едновременно
(6-10 души). Търси се мнение, отношение,
оценки. Дава повече информация от интервюто,
тъй като могат да бъдат изразени различни
гледни точки по даден проблем.
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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ

I.1.

ОБЩИ СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕГИОНА

ТП ДГС „Пирдоп” попада в обхвата на общините Мирково, Челопеч, Чавдар, Златица,
Пирдоп, Антон и Копривщица.
Регионът е силно развит икономически в сферата на рудодобива и миннопреработвателната промишленост, със сравнително висок стандарт на живот спрямо
съседните региони. Наличието на три големи предприятия в тази сфера осигуряват
препитание на голяма част от трудоспособното население на Средногорието при
гарантирани високи доходи.
През последните години демографският прираст е отрицателен за целия регион, което
съчетано с масовата миграция в големите градове и чужбина, оказва негативно
влияние на икономическото развитие и липса на специализирани кадри в много
направления, едно от които е и горското стопанство.
I.2.

МЯСТО НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО В ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ

Дейността на ТП ДГС „Пирдоп” се осъществява в следните направления:
-

Охрана и възпроизводство на горски ресурси.
Екологосъобразно ползване на дървесните ресурси.
Развитие на ловно-стопанска дейност.
Развитие на вътрешен и международен туризъм.

Основните очаквания на обществото към горския сектор, в частност ТП ДГС „Пирдоп”:

I.3.



Устойчиво управление на наличния ресурс;



Задоволяване на нуждите на местното население от дърва за битови нужди;



Справяне с проблема с незаконните сечи;



Ограничаване на ерозионните процеси;



Осигуряване на суровина за местните дървопреработвателни предприятия;



По-тясно интегриране на целите, свързани с управление на горите с другите
приоритетни сектори на местната икономика като туризма, ловно-стопанската
дейност и др.



Борба с бракониерството по лова и добива на дървесина.
ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ НА ТП ДГС „ПИРДОП”

ТП ДГС „Пирдоп” е териториална структура на ЮЗДП- Благоевград за осъществяване
стопанисването на държавните горски територии и охраната на горите и земите от ГТ.
ЮЗДП- Благоевград е самостоятелно юридическо лице със статут на държавно
предприятия по силата на чл. 163, от ЗГ. Съгласно ЗГ, основният предмет на дейност
ТП ДГС „Пирдоп” е:
- изпълнение на Горскостопанския план от 2020 г. за горските територии - държавна
собственост;
- изпълнение на ловностопанския план от 2020 г.;
- изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии;
- организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии държавна собственост;
- организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия;
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- 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 - държавна собственост;
- създаване на нови гори върху земеделски територии;
- опазване на горските територии - държавна собственост;
- предоставяне и извършване на обществени услуги.
ТП ДГС „Пирдоп” има правомощията да осъществява и други дейности, в т. ч.
туристическа, рекламна и външнотърговска дейност.
Основни органи на управление на ТП ДГС „Пирдоп” е
директорът на ТП ДГС „Пирдоп”.
I.4.

ЮЗДП ДП гр.Благоевград и

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТП ДГС „ПИРДОП” И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

ТП ДГС „Пирдоп” носи името на гр. Пирдоп, където е седалището на неговото
административно управление. Общата площ на ТП ДГС „Пирдоп” е 48 713 ха, от която
51802 ха дървопроизводителна и 3653 ха недървопроизводителна. Площта на
държавните горски територии е 22839,1 ха.
Горите на стопанството образуват един голям комплекс, разположен предимно върху
южните и съвсем ограничено върху северните склонове на Стара планина, по
северните склонове на Ихтиманска Средна гора и северно и южно от централното било
на Същинска Средна гора.
Най-ниската точка в района на стопанството е при водослива на Дисагов дол с река
Тополница - 460 м.н.в., а най-високата - 1610 м.н.в. е в Етрополския дял на Стара
планина. Най-високата точка в района на Средна гора е връх Богдан (1604 м.н.в).
Разпределението на общата площ на ТП „ДГС Пирдоп“ по вид на земите е посочено в
Таблица N 2
Таблица N 2: Разпределение
Вид на земите
Залесена площ
Незалесена площ за
залесяване
Недървопроизводителна
площ

на общата площ по вид на земите
%
Площ, ха
91,8
44690,8
0,8
369,2
7,4

3653,0
Общо:

48713 ха

Разпределението на залесената площ по вид на горите е дадено в Таблица N 3
Таблица N 3: Разпределение на залесената площ по вид на горите
Вид на горите
Площ, ха
Иглолистни
11338
Широколистни високостъблени
20613
Широколистни издънкови
10430
Широколистни нискостъблени
6332
Общо:
48713 ха
Естествената дървесна растителност в подпояса на хълмисто- предпланинските
смесени широколистни гори е представена от смесени издънкови насаждения от цер и
бяла върба с космат дъб, келяв габър, черна елша и конски кестен. Културите са
представени от черен бор, бял бор и акация.
Естествената растителност в подпояса на нископланинските гори от горун,бук и ела е
представена от предимно чисти и смесени семенни и издънкови насаждения от бук,
зимен дъб, габър, цер и други, като на бедните месторастения се срещат космат дъб,
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келяв габър и мъждрян. На сенчести изложения се срещат семенен бук, габър и зимен
дъб, както и семенен бял бор на припечните. Културите са представени от черен бор,
бял бор, акация, бреза, червен дъб, цер и други.
Естествената растителност в подпояса на среднопланинските гори от бук, ела и смърч
е представена от предимно чисти и смесени семенни и издънкови насаждения от бук и
зимен дъб, габър, трепетлика и други, като на бедните месторастения се срещат космат
дъб и келяв габър. Културите са представени от черен бор, бял бор, смърч, бяла мура,
бук, червен дъб и други.
Залесената площ е 44690.8 хектара. Средната възраст е 79 години, средната пълнота е
0.72, а средният бонитет е ІII (3.2). Общият дървесен запас е 8633140 куб.м (без
клони). Средният запас е 193 куб.м/ха. Общият среден годишен прираст е 120955
куб.м, а на един хектар – 2.71 куб.м.
Стопанисването на горите на територията на ТП ДГС „Пирдоп” се основа на 10 годишен
Горскостопански план (ГСП) на Агролеспроект ЕООД гр. София от 2020 г. Основни
цели на стопанисването на горите със стопански функции е добив на дървесни и
недървесни горски продукти, което се очаква да бъде постигнато чрез правилно
извеждане на главните и отгледни сечи, чрез залесяване на голите площи и
невъзобновени сечища, чрез регулиране на пашата и опазване на гората.
В горите със защитни и специални функции главната цел на стопанисването е
запазване на благоприятния природозащитен статус на горските екосистеми,
поддържане на биологично разнообразие, защита на почвите, водните ресурси,
чистотата на въздуха.
С цел подобряване качеството на управление на горскостопанските и
ловностопанските дейности стопанството е сертифицирано по ІЅО 9001:2015.
Районите на Пирдоп и Копривщица са известни с едни от първите залесявания
в страната в началото на ХХ век, целящи укрепване на пороите и ерозиралите терени,
както и създаване на защитни гори за отдих и рекреация.
На всеки 5 години в гр. Копривщица се провежда Национален събор на
българско народно творчество.
Държавен дивечовъден участък „Копривщица“ предоставя възможност за
различни видове услуги, вкл. и ловен туризъм.
I.5.

ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ

Възстановяването на собствеността на горите и земите от ГТ на територията на ТП ДГС
„Пирдоп” на този етап се счита за приключило. Разпределението на територията по вид
на собствеността, е представено в Таблица N 4.
Таблица N 4: Територия и дялове по вид на собствеността на ТП ДГС „Пирдоп”
Вид собственост
Територия (ха)
Дял (%)
Държавни горски територии
22839
46,8
Общински горски територии
24448
50,1
Частни гори
1341
2,7
Съсобственост
11
0,1
Юридически лица
73
0,3
ОБЩО:
48713 ха
100 %
I.6.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДГС „ПИРДОП”

Списък на идентифицираните заинтересовани страни за ТП ДГС „Пирдоп” е представен
по-долу. Той не претендира да е изчерпателен, за това основните взаимодействия са
анализирани за групите заинтересовани страни.
Местно самоуправление
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Общински администрации на Общините Мирково, Челопеч, Чавдар, Златица, Пирдоп,
Антон и Копривщица
Държавни структури
Регионална дирекция по горите - София
Областна администрация – София област
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Регионална инспекция по околна среда и води – София
Басейнова дирекция Източно – Беломорски район – Пловдив
Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен
Служба „Пожарна и аварийна безопасност и защита на населението”
Структури на Национална служба „Полиция”
Гражданска защита
Общинска служба земеделие и гори
Бюро по труда
МОСВ
Фирми от горския сектор
Фирми ангажирани в дърводобива
Фирми ангажирани в търговията с дървесина
Фирми ангажирани в лесокултурни дейности
Фирми ангажирани в добива/ изкупуването на НДГП
Дървопреработвателни предприятия
НПО
Ловно-рибарско сдружение „Средногорие“
Туристически дружества
Социални сдружения
Недържавни собственици на земи и гори от ДГТ
Физически лица
Юридически лица
Общини
Частни лесовъди
I.7.

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Както бе споменато по-горе дейностите на ТП ДГС „Пирдоп” са регламентирани в
Закона
за
горите
и
прецизирани
в
Горскостопанския
план(ГСП
). В Таблица N 5 е дадена възможното въздействие от осъществяваните дейности върху
отделните групи заинтересовани страни. Би следвало да се има в предвид, че
взаимодействията могат да бъдат както отрицателни, така и положителни.
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Таблица N 1: Видове дейности на ТП ДГС „Пирдоп” и групи заинтересовани
страни, с които си взаимодейства при изпълнението им
Дейност
Взаимодействие
Управление на горите от ДГТ
Всички
Възпроизводство на горите и земите Местно население
от ДГФ и извършване на свързаните Община
с това дейности
Фирми ангажирани в лесокултурни
дейности
Ползване на дървесина и търговия
 Търгове за добив и продажба на
Фирми ангажирани в дърводобива
дървесина
Фирми ангажирани в търговията с
дървесина
Дървопреработвателни предприятия
 Дърва за огрев за местното население Община
и социално слаби граждани
Местно население
НПО
Ползване на недървесни и други
горски продукти и търговия с тях
 НДГП
Фирми ангажирани в
добива/изкупуването на НДГП
Събирачи на не-дървесни горски
продукти за лична употреба
 Паша на животни
Местно население
Охрана на горите и земите от ГТ
Държавни структури
Община
Недържавни собственици
Месно население
Частни лесовъди
Организиране и провеждане на
Държавни структури
противопожарни мероприятия
Община
Недържавни собственици
Месно население
Стопанисване и ползване на дивеча
СЛРБ
в дивечовъдните участъци, и
Ловно стопански сдружения и ловни
опазване на дивеча и рибното
дружини
богатство
Поддържане на разнообразието на
Местно население
екосистемите и опазване на
Община
биологичното разнообразие в тях
НПО
Организиране и провеждане на
Държавни структури
лесозащитни и противоерозионни
Община
мероприятия
Местно население
Създаване на гори върху
Община
земеделски територии
Местно население
Придобиване на гори и земи от ГТ
Община
Местно население
Туристически бизнес
Други
I.7.1. Управление на горите от ДГТ
Има добра комуникация между ТП „ДГС Пирдоп“ и групите заинтересовани страни, с
които периодично са провеждани срещи, а възникналите проблеми са разрешавани
своевременно.
В процеса на одобряване на ГСП 2020, според изискванията на закона, са правени две
лесоустройствени съвещания, на които са поканени и присъствали основните
заинтересовани страни (документирано с протоколи).
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Информация от ГСП по конкретни въпроси, свързани със стопанисване
недържавните гори се предоставя срещу заплащане по утвърден ценоразпис

на

ТП ДГС „Пирдоп” има утвърден механизъм за постъпване и разглеждане на жалби,
сигнали и похвали от страна на заинтересованите страни. Отделно от това на видно
място е сложена кутия за жалби. До сега не са постъпвали такива. Стопанството води
специален регистър.
ТП ДГС „Пирдоп” е обект на одит от страна на Дирекция „Вътрешен одит” на ЮЗДП ДП.
Такъв е извършен през есента на 2019г. и след направени препоръки са коригирани
отчитането и проследяването на някои дейности. По специфичните проблеми свързани
с управлението на горските територии, непрекъснат е контрола от страна на ИАГ и РДГ
– София. Всичко това е допълнителна гаранция за коректността на предприеманите от
ТП ДГС „Пирдоп” действия.
I.7.2. Възпроизводство на горите и свързаните с това дейности
Провежданите лесокултурни дейности – почвоподготовка,залесяване,отглеждане на
горските култури се финансира със средства по реда на компенсационното залесяване.
Производството на фиданки е финансирано от Фонд инвестиции в горите.
През 2020 година на територията на стопанството са залесени общо 147 декара, от
които 4 дка с топола и 143 дка върху терени, пострадали от абиотични фактори.
На територията на ТП „ДГС Пирдоп“ има три държавни разсадника – „Мирково„,
„Манджерин“ и „Рашко Маджаров“, които задоволяват нуждите на ЮЗДП ДП и могат да
търгуват с външни клиенти. Използваните в тях препарати за растителна защита са
съобразени със списъка на забранените за използване химически вещества в
сертифицирани гори.
На този етап не са идентифицирани практики свързани с
възпроизводството на
горите, които да имат негативно влияние в социален аспект. Както навсякъде и тук
дейностите по залесяване се ползват с висока обществена подкрепа
I.7.3. Ползване на дървесина и търговия
Ползването и търговията с дървесина е една от основните дейност и с които по
традиция горските стопанства се отъждествяват от обществото. Дейностите по
дърводобива в ТП ДГС „Пирдоп” могат условно да бъдат разделени на:


Процедури за добив и продажба на дървесина;



Процедури за отдаване на сечища на дървесина „на корен”



Осигуряване на дърва за огрев на местното население;

Средно годишното ползване е регламентирано в ГСП и количествата с посочени в
Таблица N 6.
Таблица N 6: Средно годишно ползване по ГСП на достъпните басейни
Площ
Лежаща Едра строителна Средна
Дребна
Дърва
маса
дървесина
1001 ха

43008м3

8382 м3

10278 м3

1398 м3

21748 м3

Съобразно общата насока за стопанисване, целите, дървесните видове, насажденията и
тяхната продуктивност, типовете месторастения и други, горите със стопанска, защитна
и специална функция са групирани в 21 стопански класа.
Почти 90% от местното население използва дърва за огрев за отопление и/или готвене.
Според оценката на ТП ДГС „Пирдоп”, а и на останалите заинтересовани страни,
нуждите са задоволени. Въз основа на ЛУП, ежегодно с годишен план, ТП ДГС „Пирдоп”
определя количествата и подотделите за добив, който се одобрява от ЮЗДП ДП. След
издаване на необходимите позволителни, дървата се добиват от самите ползватели и
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рядко чрез фирми. Списъците с ползвателите се изготвят от кметствата и не включват
частните собственици, които задоволяват нуждите си чрез собствени гори.
От страна на местните хора няма сериозни оплаквания по отношение
предоставяните количества на дърва за огрев и строителен дървен материал

на

Не са предоставяни дърва от ДГТ за социално слаби по програми на МТСП.
I.7.4. Ползване на недървесни и други горски продукти и търговия с тях
Дейността на ТП ДГС „Пирдоп” „ свързана със страничните ползвания на горите
включва:
-

Издаване на позволителни за събирането на НДГП (гъби, горски плодове,
билки);

-

Регламентиране на места за паша на животни (овце, крави, кози) със заповед на
Кмета на съответната община;

В териториалния обхват на ТП ДГС „Пирдоп” събирането и изкупуването на НДГП не
представлява устойчив поминък за местното население. Основно се събират черна и
червена боровинка, листа от малина, плод от хвойна, зеленина и липов цвят.За 2020 г.
в ТП ДГС „Пирдоп” има издадени документи за паша за 80 бр. животни – 30 бр. крави и
50 бр. овце.
I.7.5. Охрана на горите и земите от ДГТ
Една от основните функции на ТП ДГС „Пирдоп” е осъществяването на охрана и
контрол.
Дейността на ДГС по отношение на контрола и охраната на дейностите в горите
включва:


Контрол и охрана на управлението и дейностите в горите;



Охрана от незаконна сеч, бракониерство и др.;



Опазване на горите от пожари.

Преминаващите превозни средства, транспортиращи дървесина биват спирани за
проверка на редовността на документите.
При констатиране на нарушение, ТП ДГС „Пирдоп” изготвя констативен протокол и
акт, които се изпращат в РДГ-София за издаване на наказателно постановление. През
2020 г. са извършени 227 бр. проверки на обекти, 839 бр. ловци, 2 бр. физически
лица. Издадени са 5 бр. констативни протоколи. Съставени 4 броя акта.
I.7.6. Организиране и провеждане на противопожарни мероприятия
През 2020 г. са регистрирани 3 бр. низови горски пожара върху площ от 147 дка в
иглолистни насаждения. Една от причините за бързото потушаване е добрата
организация на местно ниво, както и добрата координация между отговорните
институции, където ТП“ДГС Пирдоп“ играе основна роля.
През 2020 г. са направени минерализовани ивици 490 л.м. Лесокултурни прегради не
са изграждани.
Дейността по охраната на горите от пожари се осъществява съвместно с кметските
администрации. ТП „ДГС Пирдоп“ разполага с високопроходим специализиран
автомобил, който покрива нуждите не само на стопанството, но е предвидено да
участва при потушаване на горски пожари и в съседни стопанства.
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I.7.7. Поддържане на разнообразието
биологичното разнообразие в тях

на

екосистемите

и

опазване

на

ТП ДГС „Пирдоп” и РИОСВ-София поддържат добри взаимоотношения при
осъществяване на съвместната работа, свързана с съгласуване на план-извлечения и
дейности в защитени територии.
I.7.8. Придобиване на гори и земи от ГТ
На територията на ТП ДГС „Пирдоп” няма осъществяване на сделки за закупуване на
имоти, собственост на физически лица поради предложени от собствениците високи
цени.
I.8.

ПОЛИТИКА НА НАЕМАНЕ, ОБУЧЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПЕРСОНАЛА

Броят на служителите в ТП ДГС „Пирдоп” към месец декември 2020 година е 36, от
които 14 жени и 22 мъже. Отделно на трудов договор се наемат и 10 сезонни
работници ГС-ЛКД. Повечето, които имат трудовоправни отношения с ТП ДГС „Пирдоп”
са местни хора и хора от региона.
Едно от необходимите условия за постъпване на работа е наличието на специализирано
образование – средно специално (Професионална гимназия по горско стопанство)
и/или висше (ЛТУ) в зависимост от заеманата длъжност. Към настоящия момент в ТП
ДГС „Пирдоп” работят 7 инженера и 20 техник-лесовъди. Текучество на кадри при
сезонните работници има поради неблагоприятните и тежките условия на работа в
разсадниците.
Обезпечаването на кадри с висше лесовъдско образование към момента е проблем.
След постъпване на работа на работещите се предоставя Длъжностна характеристика и
преминават допълнително обучение по отношение изпълнението на конкретните им
задължения по отношение осигуряване на правилно провеждане на дейностите по ЛУП.
На горските стражари се изисква и курс за правоспособност за носене на оръжие.
По отношение на повишаването на квалификацията, служителите на ТП ДГС „Пирдоп”
участват в различни обучения.
Веднъж годишно се провежда съвещане по маркиране за лесовъдския персонал. Също
така служителите от счетоводен отдел и финансовия контрольор участват в
специализирани курсове. През 2020 г. всички обучения и масови прояви бяха
проведени дистанционно или отменени поради кризата с Ковид-19.
Ръководството на ТП ДГС „Пирдоп” редовно участва в периодични срещи на централно
ниво, на които то бива информирано за промените в горското законодателство. След
това, на оперативни срещи информацията се свежда до знанието на останалите
служители.
При постъпване на работа и на всеки 3 месеца се прави инструктаж по охрана на
труда, за който се води отчетност в специална книга. Води се регистър за трудовите
злополуки. През последните години инциденти със служители на ТП ДГС „Пирдоп” не е
имало.
Съгласно „Наредба № 3 /15.02.2012г. за определяне на вида, отличителните знаци,
усвояването и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното теренно
облекло от служителите в ЮЗДП, нейните структури, специализираните териториални
звена и държавните предпиятия по чл. 163 от ЗГ” на служителите на ТП ДГС „Пирдоп”
се предоставя представително и униформено облекло, а на работниците се предоставя
работно облекло.
I.9.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРВОДОБИВНИТЕ ФИРМИ В РЕГИОНА

В района на ТП ДГС „Пирдоп” има силна конкуренция от страна на Общините, които
извършват дърводобив при значително по-ниски цени от тези на стопанството поради
редица законови нормативни актове. Пет от седемте общини имат обособени горски
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структури и големи територии Общински гори, поради което дърводобивните и
преработвателни фирми в района предпочитат да се явяват на общинските търгове.
При забавяне изпълнението на сключени договори между ТП ДГС „Пирдоп” и
дърводобивни фирми се изготвят анекси, като основна причина е липсата на
квалифицирана работна ръка при извършване на дърводобива, както и ниското
заплащане на труда от страна на дърводобивните фирми.
Всяка година ТП ДГС „Пирдоп”
дървесина за местните фирми.

заделя до 30 % от годишния план за ползване на

Лошото състояние и на места липсата на горски пътища допълнително затруднява и
оскъпява дърводобива.
I.10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕДЪРЖАВНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ГОРИ
Възстановяването на горите и земите от ГТ на територията на ТП ДГС „Пирдоп” на този
етап може да се счита за приключило.
Има възстановени залесени земеделски земи, които в последствие са били устроени и
включени в горските територии. Парцелите са силно разпокъсани и малки. Всички тези
гори са лесоустроени за сметка на държавата.
I.11. УЧАСТИЕ НА ТП ДГС „ПИРДОП” В МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ
ТП ДГС „Пирдоп” участва като партньор в редица местни инициативи - ежегодно се
подпомага, главно с организирането и провеждането на местни празници, в инициативи
по залесяване с участие на местните училища и предприятия, осигурявайки площи и
посадъчен материал, които през 2020 г. бяха силно ограничени във връзка с Ковид-19.

I.11.1.
Осигуряване на дърва за огрев и дървен материал за местното
население
Общинските горски структури задоволяват почти на 90% нуждите на местното
население от дърва за огрев и дървен материал, както и социалното подпомагане на
нуждаещите се.
За ТП ДГС „Пирдоп” остава малка част да задоволи местното население предимно в
отдалечените населени места, както и на църковни настоятелства в района.
В случай на повишаване на цената на дървата за огрев и дървения материал (напр. в
резултат на сертификацията) или повишаване на цената за добиването им в следствие
въвеждането на допълнителни мерки би могло да възникнат проблеми, на които ТП ДГС
„Пирдоп” има възможност да реагира своевременно.
I.11.2.

Осигуряване на поминък чрез дейности, свързани с горите.

Възможностите за трудова заетост в ТП ДГС „Пирдоп” са силно ограничени. Към
момента стопанството не разполага със собствени работници за извършване на
дърводобивни дейности. Единствено се осигурява сезонна работа в трите горски
разсадника при голямата конкуренция на промишлените предприятия в района.
I.11.3.

Странични ползвания на горите

Местните хора не са зависими пряко от използването на горите като източник на НДГП.
Такива в региона се събират по-скоро за лично ползване. По наша преценка в бъдеще
следва да се засили контрола, свързан с недобросъвестния начин на събиране и
предотвратяване унищожаването на тези ресурси.
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I.11.4.

Осигуряване на условия и територии за лов и риболов.

Ловът е традиционно занимание за местните хора. В момента дивечът в региона се
увеличава и за него се полагат необходимите грижи благодарение на дейността и
усилията на Ловно-рибарско сдружение „Средногорие“ и ТП ДГС „Пирдоп”. В
стопанството са обособени два държавни дивечовъдни участъка „Копривщица” с площ
6467 ха и „Пирдоп“ с площ 3051 ха, които са отдадени на концесия за различен срок.

I.12.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРВОДОБИВНИТЕ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ФИРМИ
Основните очаквания на частния дърводобивен бизнес са свързани най-вече с
увеличаване на количествата и качеството и запазване на цените на добиваната в ТП
ДГС „Пирдоп” дървесина. Това би означавало повече работа и по-висока икономическа
сигурност за тях.
Докато за местното население гората е стратегически регионален ресурс за постигане
на социално-икономически просперитет, то частните фирми са посредник между тях и
реализацията на този потенциал. В този смисъл частния бизнес гледа на гората поскоро като на източник на икономическа сигурност и перспектива за развитие.
Налице е очакване и желание за осигуряване на по-големи преференции за местните
фирми, при организиране и провеждане на търговете за добив и продажба на
дървесина. Съществува определено негативно отношение към едрите ползватели и
особено силно изказано желание за осигуряване на защита от (нелоялна) конкуренция
спрямо фирми от други региони и държави. Липсват асоциации на местните
дърводобивни и дървопреработвателни фирми, които да защитават интересите им,
нещо повече – много от тях не виждат полза от подобно асоцииране.
Наред с цената на дървесината и нейното повишаване вследствие на пазарната
икономика, друг важен въпрос свързан със сертифицирането на горите е по-стриктния
контрол, който е въведен от ТП ДГС „Пирдоп”. По подобен начин фирмите са бъдат
принудени да платят по-голяма цена от гледна точка спазването на екологичните
извиквания
напр.
използване
на
биоразградими
горива,
специални
маслоабсорбиращи комплекти в случай на разливи на масло и др.
Неоспорими са
сертификацията.

обаче

икономическите,

социалните

и

екологични

ползи

от

II. СПЕЦИФИЧНИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ ЕФЕКТ ОТ
ДЕЙНОСТТА НА ТП ДГС „ПИРДОП”

Подобряването на социалният ефект от дейността на ТП ДГС „Пирдоп” изисква
качествено нов тип ангажираност и ниво на работа със заинтересованите страни и
особено местните хора в общността. Това може да се реализира в няколко главни
направления.
ПОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА ТП ДГС „ПИРДОП”
Оценките, дадени от заинтересованите страни на дейността и ръководството на ТП ДГС
„Пирдоп” не трябва да се приемат като нещо „дадено”, а трябва да се доказват в
ежедневната дейност. В хода на изследването се набелязаха някои възможности за
подобряване на дейността на ДГС по посока на:
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Диверсифициране на приходите на ТП ДГС „Пирдоп” – Към настоящият момент
приходите на ТП ДГС „Пирдоп” са почти на 100 % зависими от продажбата на
дървесина. Макар тази основна приходна част в бюджета да се запази,
разнообразяването й би дало значително по-голяма гъвкавост и повишаване на
финансовите резултати. Едно от добрите намерения в тази насока е
произвеждането на декоративен посадъчен материал в разсадниците, търсеното
на който непрекъснато се повишава. Друга възможна ниша е алтернативният
туризъм в различните му ползи, както и производство на недървесни горски
продукти в разсадниците – арония, боровинка, маслодайна роза, сини сливи и
др.



Социални придобивки и икономическо стимулиране на работещите в ТП ДГС
„Пирдоп”. Биха могли да се преценят възможностите за повишаване на
социалните придобивки (медицинско осигуряване, обучение и образование,
работно облекло и др.) и икономическото стимулиране на работещите. Възможно
е да се обсъди въвеждането на системи на управление, базирани на цели, при
които заплащането на труда да бъде обвързано с изпълнението на поставените
цели и постигнатите резултати и ефективност на труда. Възстановяването на
възможността за извършване на специализиран труд извън работно време на
лесовъдите, при спазване на принципа за избягване на конфликта на интереси
би имало ролята на допълнително икономическо стимулиране на работещите в
ТП ДГС „Пирдоп”.



Регламентирано предимство при наемане на местни хора. Част от служителите в
ТП ДГС „Пирдоп” към момента са местни хора, но липсата на специализирани
кадри, както и конкуренцията на Общински горски структури е наложило
търсенето и назначаването на хора от други региони. Политиката за
назначаване на местни хора би допринесло за подобряване имиджа и
повишаване степента на подкрепа на ТП ДГС „Пирдоп”.



Подобряване на контрола и охрана на дейностите в горите. Необходимост от
провеждане на обучения по отношение начина на провеждане на дейностите по
дърводобив и ЛКД и инструктаж по безопасност на труда на персонала на
фирмите, с които се сключват договори за изпълнение на дейностите в горите.



Прозрачност на провеждането на търговете и контрол върху ТП ДГС „Пирдоп”.
Към момента проблемите при провеждане са единични. Въпреки това, не трябва
да се пренебрегва необходимостта от планиране и провеждане на мерки,
насочени към законността на дейността в ТП ДГС „Пирдоп”.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕСТНИТЕ ХОРА И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ В РЕГИОНА
Приобщаването на местните хора към изпълнението на дългосрочните цели на
сертификацията, отглеждането и управлението на горите е дълъг процес.
Осигуряването на подкрепа за местни инициативи, отговори на въпросите, вълнуващи
хората, задоволяването на определени техни нужди и потребности е от изключителна
важност за „навлизане” на ТП ДГС „Пирдоп” в живота на местните общности.
За да се гарантира участието на представители на местните хора в процеса на
управление на горите след сертифицирането им, е необходимо предприемането на
стъпки в няколко насоки:


Запазване цените на дървата за огрев за местното население. Опасението от
повишаване на цените на дървата за огрев е основното безпокойство сред
местните хора. Местните хора са особено чувствителни към темата за горите и
случващото се в тях. Търсят са всички възможни резерви и механизми за
гарантиране на задоволяване на нуждите на местното население от дърва за
огрев и строителен материал на възможно по-ниски цени.



Привличане на общините и
частните собственици на гори в процеса на
управление на гората. Към момента частните собственици не се чувстват
съпричастни към сертифицирането на горите. Основният им интерес е свързан с
извличане на максимална полза и евентуална печалба от собствеността им. За
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да бъдат привлечени частните собственици в управлението на горите им е
необходимо преди всичко те да бъдат информирани, а след това да бъдат
натоварени със съответните задължения.


Работа с хората ангажирани в събиране на НДГП. Въпреки малките обеми на
събираните НДГП би било препоръчително организирането и провеждането на
обучителни курсове за щадящи практики на събирането на гъби, билки, горски
плодове и др. Целта на тези курсове ще бъде, както да се създадат определен
набор от практически знания и умения у желаещите да се занимават с тази
дейност, така и ще гарантира запазването и развитието на този ценен горски
ресурс. Част от тази дейност включва и постоянен контрол от страна на
служителите на ТП ДГС „Пирдоп”.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРВОДОБИВНИ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ФИРМИ
Взаимодействието
на
ТП
ДГС
„Пирдоп”
с
частните
дърводобивни
и
дървопреработвателни фирми дава и някои допълнителни възможности за реализиране
на повишен социален ефект в региона:


Подпомагане и управление на процеса на браншово сдружаване. Наред със
стимулирането на регистриране на местни фирми, следва с подкрепата на ТП
ДГС „Пирдоп” да стартира процес на регионални браншови срещи, на които с
активното участие и медиация на представителите на РДГ-София, ЮЗДП ДП и ТП
ДГС „Пирдоп” да се заложи началото на браншово сдружаване на дърводобивния
и дървопреработвателен бизнес в региона. Като първа стъпка може да се
помисли за поставяне на изискване за членство в регионална браншова
организация като предимство при участие в търговете за добив и реализация на
дървесина.
Осигуряването
на
начална
подкрепа
на
дейността
и
организационното изграждане на подобни сдружения би дало на ТП ДГС
„Пирдоп” в по-късен етап ефективен инструмент за въздействие върху
формирането на мнението на местните общности.
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III.

ПРИЛОЖЕНИЯ

III.1. ОСНОВНИ СФЕРИ НА ИНТЕРЕС НА ОЦЕНКАТА ЗА СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Оценка на дейностите на ТП ДГС „Пирдоп” и тяхното възможно негативно или
позитивно въздействие върху заинтересованите страни


Видове дейности и тяхната регламентация;



Физически и/или юридически лица, с които си взаимодействат при изпълнение
на дейностите;



Общински и държавни структури, с които си взаимодействат при изпълнение на
дейностите;



Оценка на възможното негативно или позитивно въздействие от тези дейности.

Незаконна сеч, заселване, бракониерство и други незаконни действия


Наличие на данни за незаконна сеч, заселване, бракониерство и други
незаконни действия от местни и/или приходящи хора;



Оценка на обема и възможното въздействие от тези дейности;



Въведени системи и мерки за мониторинг и превенция.

Структура на собствеността, собственост и права за ползване, спорове върху
собствеността и правото за ползване


Структура на собствеността върху земята;



Права за ползване и регламентация;



Наличие/отсъствие на спорове върху собствеността и правото за ползване;



Механизми за разрешаване на подобни спорове (ако има такива), вкл. за
спиране на дейността в спорните райони;



Участие и форми на контрол на различните собственици (ако има такива) в
управлението на горите и дейностите в тях;



Документирани процедури и правила за идентифициране и превенция на
възможни заплахи към съседни земи и практики, вкл. исторически, архитектурни
и културни ценности;



Осигурен форми на достъп до горските ресурси за местни хора без собственост;



Подходящи механизми за разрешаване на проблеми и осигуряване на
справедливи компенсации в случай на загуба или повреда, засягащи законни
или обичайни права, собственост, ресурси или средства за препитание на
местните хора.

Наемане, обучение, здраве и сигурност на работещите и техните семейства и
други услуги за общностите в или около ТП ДГС „Пирдоп”


Предимство на местните хора при наемане на работа;



Подпомагане достъпа до основни услуги – здравни, образователни и др.;



Познаване на спазване на
безопасност на труда;



Система за спазване и изпълнение на тези изисквания;



Обучение и оборудване, осигуряващо безопасни условия на труд;



Документация за всички случаи на трудови злополуки и смърт с регламентирани
компенсации;

основните законови изисквания

за

здраве и
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Спазване на националното и международно трудово право, профсъюзи и
колективни трудови договори.

Насърчаване на оптималното ползване и местна обработка на разнообразните
горски продукти


Дял на местните фирми, ангажирани в дейности, пряко или косвено свързани с
дейността на ТП ДГС „Пирдоп”;



Регламентация на този вид взаимодействия.

Засилване
и
диверсификация
на
местната
зависимостта й от единични горски продукти

икономика,

избягвайки



Информация за възможностите, ролята и потенциала, предлагани за използване
на по-малко познати възможности на горите – НДГП, почивка и др.;



Документирана оценка на тези възможности;



Система за насърчаване използването на тези възможности от страна на
местните хора и фирми.

Зачитане, поддържане и засилване на ценността на услугите и ресурсите,
свързани с гората, като речни басейни, лов и риболов


Информация за услугите и ресурсите, свързани с гората, като речни басейни,
лов и риболов;



Включеност на тези услуги и ресурси в плановете за управление.

Обучение и супервизия на работещите в горите за осигуряване на правилно
провеждане на дейностите по ГСП


Документирано обучение на всички работещи в горите за осигуряване на
правилно провеждане на дейностите по ГСП ;

Въвеждане на изследванията и събраните данни, необходими за мониторинга
на екологичното и социално въздействие от дърводобива и другите дейности


Включване на данните в плановете за управление;



Изграждане на консултативни органи за тяхното спазване.

Подходящи механизми за разрешаване на проблеми и осигуряване на
справедливи компенсации в случай на загуба или повреда, засягащи законни
или обичайни права, собственост, ресурси или средства за препитание на
местните хора


Провеждане на регулярни срещи с представители на местните общности и фирми
за обсъждане на възможните екологични и социални въздействия;



Наличие на мониторингови програми/системи, договорени с представители на
местните общности и фирми
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III.2. СПИСЪК НА ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТП ДГС „ПИРДОП” И
МЕСТНИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

1. Община Мирково – Кметство с. Мирково, Кметство с. Каменица, Кметство с.
Смолско, Кметство с. Буново, Кметство с. Бенковски
2. Община Челопеч
3. Община Златица- Кметство с. Църквище, Кметство с. Петрич
4. Община Пирдоп – Кметство с. Душанци
5. Община Антон
6. Община Копривщица.
III.3. СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДЪРВОДОБИВНИТЕ, ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ И ФИРМИТЕ
АНГАЖИРАНИ С ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ, С КОИТО ДГС „ПИРДОП” РАБОТИ
Дърводобив



„Силвия Вивентис“ ЕООД



СГП „Комерс“ ЕООД



„Дип Богдан“ ЕООД



„Семекс“ ЕООД



„Маркони Груп Лес“ ЕООД



„Магор 01“ ЕООД



„ Маним „ ЕООД



„ ГД Лес „ ЕООД



„ Бояна „ ЕООД



„ Свилоцел „ АД

Дървопреработване






„Дип Богдан“ ЕООД
„Бояна“ ЕООД
„Силвия Вивентис“ ЕООД
„Маркони Груп Лес“ ЕООД

Лесокултурни дейности





„Био Екомегас“ ЕООД
„Румекс“ ООД
„Картач 1 „ ЕООД
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