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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

  

ВиК  Водоснабдяване и канализация  

ГВКС  Гори с висока консервационна стойност  

ГФ  Горски  фонд  

ДГС  Държавно горско стопанство  

ДЛС  Държавно ловно стопанство  

ЗБР  Закон за биологичното разнообразие  

ЗГ  Закон за горите  

ИАГ  Изпълнителна агенция по горите  

ЛРД  Ловнорибарско дружество  

МВР  Министерство на вътрешните работи  

МОСВ  Министерство на околната среда и водите  

НПО  Неправителствена организация  

НСИ  Национален статистически институт  

ОПР  Общински план за развитие  

ОСВ  Оценка за социалното въздействие  

РДГ  Регионална дирекция по горите  

РИОСВ  Регионална инспекция по околната среда и водите  

ТП  Териториално поделение  

ЮЗДП  Югозападно държавно предприятие  

г.  година  

кв. км.  квадратни километра  

м  метра  

м.  месец  

м3 кубически метра  

н. в.  надморска височина  

тел.  телефон  

ха  хектара  

FSC®  Forest Stewardship Council (Съвет за стопанисване на горите)  

WWF  World Wildlife Fund (Световен фонд за дивата природа)  
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РЕЧНИК НА НЯКОИ ПОНЯТИЯ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В 

ДОКЛАДА 

 

 Заинтересована страна  

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

се знае, че имат интерес от дейността на ТП „ДГС Самоков“ или към 

управляваната от него територия. Интересът им може да бъде 

повлиян положително или отрицателно.  

Засегната страна  

Всяко лице или група лица, които са повлияни или потенциално 

биха били повлияни от дейността на ТП „ДГС Самоков“ (напр. 

местни общности, работници, собственици на съседни имоти, 

местни предприемачи, организации оторизирани да представляват 

засегнатите страни и др.).  

Дълбочинно интервю  

Метод за събиране на информация, при който даден проблем се 

изследва 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 вторична 

информация  

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

вече налични източници. Такива могат да бъдат доклади, 

документи, анализи и др.  
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1. В Ъ В Е Д Е Н И Е  

 

1.1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОУЧВАНЕТО, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

  През  2019 г. ТП „Държавно горско стопанство (ТП ДГС) Самоков” започна процес по 

привеждане на управлението на горите и земите от горския фонд (ГФ) в съответствие с 

международно признатите Принципи и критерии на Съвета за стопанисване на горите (FSC®). Като 

част от процеса бе изготвено проучване на Горите с висока консервационна стойност (ГВКС) на 

територията, въведени или в процес на въвеждане в управлението са редица процедури и практики 

допълващи изискванията на националното законодателство и подкрепящи стремежа за постигане на 

екологично уместно, социално полезно и икономически жизнеспособното управление на горите.     

10-те принципа за сертификация по системата на FSC®:  

➢ 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 

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 FSC®.  

  Социалният аспект е широко застъпен в изискванията на FSC® и е едно от предизвикателствата 

в ежедневната работа на служителите на ТП „ДГС Самоков“. 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 ТП „ДГС Самоков“ 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. Цялостният процес по подготовка на ТП 

„ДГС Самоков“ за сертификация се подпомага от международната неправителствена организация 

WWF – България.     
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  Целта на оценката е да идентифицира и обобщи въздействията, които дейността на ТП „ДГС 

Самоков“ 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 ТП „ДГС 

Самоков“ както и другите заинтересовани страни; 

➢ Да се проведат срещи с идентифицираните страни;  

➢ Да се установят основните ефекти/влияние от дейността на ТП „ДГС Самоков“ 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; 

➢ Да се посочат мерки за предотвратяване на негативните ефекти от дейността на ТП „ДГС 

Самоков“, които са били идентифицирани;  

➢ Да се предложи механизъм за редовен контакт със заинтересованите/засегнатите групи с цел 

да се наблюдава ефективността на посочените мерки.   

 

1.2. 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 ТП „ДГС Самоков“; 

➢ Посещение на място, дълбочинни 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 на FSC®. Това наложи при провеждане на ОСВ да се използват основно 

качествени методи за събиране на информация:  

➢ консултативни срещи;  

➢ дълбочинни 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 ТП „ДГС Самоков“. Като цяло са включени следните 

основни целеви групи:  

➢ ръководството и работещите в ТП „ДГС Самоков“;  

➢ представители на държавни институции имащи законови правомощия по осъществяването на 

контрол на ТП „ДГС Самоков“ и управляваната територия от него;  

➢ представители на общинската администрация на общината, на чиято територия е разположено 

ТП „ДГС Самоков“;  

➢ представители на местното население и горовладелци;  

➢ представители на местния бизнес, свързан с използването на горските ресурси;  

➢ представители на местни организации и асоциации.  

  Реализацията на ОСВ включва:  

➢ Преглед и вторичен анализ на предоставената документация – направен бе преглед на 

действащия Горскостопански план на ТП „ДГС Самоков“, Доклад „Гори с висока 



ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП „ДГС САМОКОВ“                                                                                                      страница 6 от 22 

 

консервационна стойност на територията на ТП „ДГС Самоков“, Общински планове за 

развитие, Националният FSC® стандарт 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 бе обобщена и анализирана с оглед 

експертно установяване на всички дейности в техния пълен обем и интензивност и тяхното 

позитивно и/или негативно въздействие и направата на оценка до колко ТП „ДГС Самоков“ 

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 ТП „ДГС 

Самоков“ и е предложен механизъм за редовен контакт със заинтересованите/засегнатите 

групи.   
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2. Р Е З У Л Т А Т И  

 

2.1. ОБЩА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕГИОНА   

 

 ТП „ДГС Самоков“ стопанисва горите и земите от държавния горски фонд в общините гр. 

Самоков и една много малка част от гр. София. В състава на поделението влизат 26 землища.  

➢ Община Самоков, в която се намират землищата на селата: Алино, Белчин, Бели Искър, Долни 

Окол, Доспей, Драгушиново, Горни Окол, Говедарци, Гуцал, Клисура, Ковачевци, Маджаре, 

Мала църква, Марица, Ново село, Поповяне, Продановци, Ярлово, Радуил, Райово, Рельово, 

гр. Самоков, Шипочане, Широки дол, Злокучене;  

➢ Община София град, в която се намира само едно землище Долни Пасарел.  

Съобщителните и транспортни връзки на територията на стопанството са сравнително добре 

развити. Пътищата са построени в миналото и през изтеклия ревизионен период и свързват горските 

територии с областната и общинските пътни мрежи. 

Седалището на стопанството е свързано с останалите населени места с третокласни пътища. 

Пътната мрежа в стопанството е сравнително добре развита. Съществуващите горски автомобилни 

пътища от втора и трета степен са в добро състояние. 

Името на град Самоков е забележителен културен факт и отразява възникването и развитието 

му около огромните механични чукове за добиване на желязо, наричани „Самокови“ или само-кове. 

Основна предпоставка за възникването на днешния град, началото на който трябва да търсим най-

късно в годините на Втората българска държава, е било производството на желязо от богатите с руда 

земи около него. С железодобива – най типичното производство за населението в Самоковско до 

Освобождението, са свързани с развитието и процъфтяването на града. Находчивото население 

използвало рационално богатството от желязо и вода, които щедро предлагала планината. 

Според документите на Христо Семерджиев. „…Около осем хиляди коли желязо отивали всяка година 

от тук чрез Солунското пристанище из цялата Османска империя.“ – пише Семерджиев. 

Железодобивът и скотовъдството създават условия за развитието и разцвета на множество 

занаяти, които от своя страна стават предпоставка за развитието на търговията. В града работят над 

300 чарка за гайтани, 40 абаджийски работилници, десетки мутафчии, железари, грънчари, 

медникари, златари, антикари, кожари, а предприемчиви търговци разнасят техните стоки по всички 

краища на страната и извън нея и преди всичко в рамките на Австро-Унгарската империя. 

 Още през 1531 г. французинът Филип дьо Френ-Кане пише „….попаднахме на Самоков, голям 

град, където се обработва много добре желязото за котви и други цели.”  

През 1856 година Антон Унтерберг – лекар по професия, основава първата в града стъкларска 

фабрика, а десет години по-късно се създава и спиртната фабрика на братя Хаджигюрови. Градът се 

замогва. Населението му достига дванадесет хиляди жители. 

Успоредно с икономическия, процъфтява и културния живот в Самоков. Векове наред красотата 

на Рила прелива в духовния свят на планинеца, допълва и обогатява неговия естетически усет. Не 

случайно в края на осемнадесети век тук се формира Самоковската художествена школа, която става 

основа за духовното изграждане на цялата нация. 

В града се полагат основите и на българския периодичен печат. Прави го Константин Фотинов 

с неговото списание „Любословие”. 

Наред с културния живот съвсем естествено се развива и просветното дело. Убедително 

доказателство за това са 16-те „Главни правила за управление на Самоковското общонародно 

българско училище” от 1861 година. Известните самоковски учители Захари Икономович Круша и 

Христодул Сечанов, автори на учебна и друга възрожденска книжнина, работят в различни селища 
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на страната. Принос в просветното дело дават и Неофит Рилски, Тодор Пеев, Неделя Караиванова. 

Показателна е ролята на самоковското духовенство и самоковското светско общество в борбата им 

за независима българска църква. Тук имената са митрополит Авксентий Велешки, Захари 

Хаджигюров, Димитър Смрикаров, Захари Зограф, Никола Образописов и др. 

След освобождението от турско робство /30.12.1877 г. стар стил – 11.01.1878 г. нов стил/, в 

града до м. февруари 1878 г. се формира общинска администрация. 

Град Самоков е един от първите в който още на 17.02.1878 г. е избран първият градски 

управителен съвет и първият кмет Иванчо Д. Доспевски. 

На 28.02.1878 г. в града пристига Марин Дринов, завеждащ отдела по вътрешни дела и 

поздравява Самоковци с първата Самоковска Общинска управа. Направени са първите регистри на 

населението, оформят се общински имоти, започва воденето на общинска каса. 

В началото на ХХ в. се заражда фабричното производство. Построяват се текстилната фабрика 

”Бъдещност” и ленена фабрика „Рилски лен” и тютюневи складове, които поемат работната ръка. 

Земеделието е слабо развито. По-късно в града се развива леката промишленост, като фабриките се 

разгръщат в комбинати – ВТК „Самоковска комуна”, ЛТК „Рилски лен”. Построява се завод за 

електроника – днешният „Самел-90”, завод за регистрационна техника – ЗРТ, домостроителен 

комбинат, завод „Любчо Баръмов”, завод „Мусала” и пр. 

Благоприятното географско положение, разнообразният планински релеф, специфичните 

биоклиматични условия, наличието на изобилие от водни ресурси са само част от условията, 

определящи туризма и горското стопанство като основни приоритети за развитието на Община 

Самоков. Богатото културно и историческо наследство, паметниците на културата, Националният 

парк “Рила”, най-големият природен резерват в България - Централният Рилски резерват допълват 

многообразието от предпоставки за развитие на туристическия сектор. 

К.к. Боровец е основният туристически център в Община Самоков с международно значение, 

който предлага възможности за практикуване на всички видове зимни спортове, съчетани с високо 

качество на обслужване, модерни съоръжения и оборудване. В курорта има 26 хотела, вилни селища 

и вили с категория от 2 до 5 звезди, които разполагат с 4200 легла. Активната заетост за курорта е 

сезонна, средно 5 месеца, като зимният сезон има водещо значение поради специализацията на 

туристическия продукт. 

Голям потенциал за развитие крият и другите курортни зони в Община Самоков - комплекс 

“Мальовица”, района на с. Говедарци, с. Мала Църква, с. Бели Искър. Предлагане на туристически 

услуги се засилва и в общинския център Самоков, където има 6 частни хотела (две и три звезди) с 

капацитет от 120 легла и един мотел-ресторант. Целта ще бъде разнообразяване и разширяване на 

туристическия продукт за постигане на целогодишна активност и заетост и оползотворяване на 

неповторимите възможности за развитие на широк спектър от спортни дейности, природолечебна и 

биопрофилактика. 

  

2.2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТП „ДГС САМОКОВ“ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА   

 

ТП „ДГС Самоков” носи името на гр. Самоков, където е седалището му. На север от него се 

намира ТП „Държавно горско стопанство София”, на северозапад граничи с ТП „Държавно ловно 

стопанство Витошко-Студена”, на запад - с ТП „Държавно горско стопанство Радомир”, на югозапад 

- с ТП „Държавно горско стопанство Дупница”, а на юг - с Национален парк „Рила”. На югоизток се 

намира бившето държавно лесничейство „Боровец”, което в момента вече е част от стопанството, 

като отделен горскостопански участък. То граничи на изток с ТП „Държавно горско стопанство 

Костенец” и на югоизток с ТП „Държавно горско стопанство Ихтиман”. 
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Общата площ на териториите управлявани от ТП „ДГС Самоков” е 31144 ха (горска територия 

държавна собственост), от която: залесена - 29889 ха, незалесена - 335 ха, недървопроизводителна 

- 920 ха. 

Горите и горските площи са разположени по северните склонове на Рила планина, по 

североизточните и северозападни склонове на Верила планина, по южните и югоизточни склонове 

на Плана планина и по склоновете на най-южната част на Ихтиманска Средна гора.  

В морфографско отношение, релефът в района на стопанството обхваща части от две 

физикогеографски области в България – Рило-Родопския масив и Краищенско-Средногорската 

блоково-разломна област. 

Хидроложките условия на стопанството се отличават с твърде голяма гъстота на 

хидрографската мрежа. Почти всички водни течения се намират във водосборните басейни на река 

Искър и река Марица, и само реките Дервена и Голяма река, горните течения на които попадат на 

територията на стопанството, гравитират на запад към река Струма. 

В климатично отношение, територията на ТП „ДГС Самоков” се намира в Европейско-

континенталната климатична област - Умерено-континенталната климатична подобласт и обхваща 

три климатични района, а именно: 

Климатичен район на високите полета на Западна Средна България; 

Планински и нископланински климатичен район на Западна Средна България; 

Планински климатичен район. 

Съществува връзка между географското райониране и горскорастителното райониране според 

„Горскорастително райониране на България” (Захариев и др. 1979). Закономерните изменения на 

климата във вертикална посока, водят до закономерни изменения във видовия състав, 

производителността на насажденията и типовете месторастения и очертават горскорастителните 

пояси и подпояси. Според класификационната схема на типовете горски месторастения, територията 

на ТП „ДГС Самоков” попада в две области - Мизийска област – Каищенско-Ихтиманска подобласт и 

Тракийска област – подобласт Рила. Във вертикално отношение горските масиви са разположени 

съответните им пояси и подпояси, а именно: 

Мизийска област – Краищенско-Ихтиманска подобласт 

Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни (600-1800 м н.в.) - М-II 

Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (600-1000 м н.в.) - М-II-1 

Eстествената растителност е представена основно от чисти бялборови насаждения, рядко 

смесени със смърч (Picea abies Karst.). Следват ги буковите, като в зависимост от изложенията, 

надморските височини и месторастенията в по-ниските части се срещат горунови и церови 

насаждения. В ниския подпояс се срещат и много други широколистни като габър (Carpinus betulus 

L.), черна елша (Alnus glutinosa Gaertn.), бяла върба (Salix alba L.), трепетлика (Populus tremula L.), 

горскоплодни и други. Бялборовите насаждения (Pinus sylvestris L.) са разпространени навсякъде, 

независимо от изложенията и наклоните на терена и месторастенията. Те обитават по-високите части 

на подпояса. Буковите насаждения (Fagus sylvatica L.) заемат по-ниските части на склоновете и 

предпочитат сенчестите изложения. Те имат предимно издънков или смесен издънково-семенен 

произход. Насажденията от зимен дъб (Quercus petraea (Matuschka) Liebl.) и цер (Quercus cerris L.), 

се намират предимно в този подпояс, но дори и тук високата надморска височина, климатичните и 

почвени условия не са особено благоприятни за развитието им, затова имат предимно издънков 

произход. Трепетликата (Populus tremula L.) единично влиза в състава на някои букови и бялборови 

насаждения, но понякога образува самостоятелни формации, а черната елша (Alnus glutinosa Gaertn.) 

и бялата върба (Salix alba L.) са разпространени ограничено само по долините на реките Искър и 

Палакария. 
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2.3. МЯСТО НА ТП „ДГС САМОКОВ“ В МЕСТНОТО РАЗВИТИЕ   

 

Горите в района на ТП „ДГС Самоков” са от важно значение, както за икономиката на общината, 

така и за икономиката на областта. 

Разнообразието на релефа, почвените характеристики и климата обуславят биологичното 

разнообразие на стопанството. Горските екосистеми в района са ценни в икономически, екологичен 

и социален аспект, тъй като поддържат богат растителен и животински свят и имат важни 

водорегулиращи, противоерозионни, рекреационни и естетически функции. 

Общата площ на горските територии в ТП „ДГС Самоков“ възлиза на 56928 ха. Наличният 

потенциал е предпоставка за развитието на дърводобивна и дървопреработвателна дейност.  

Дървопреработването се развива във връзка със засиленото строителство и наличието на суровина 

с добри качества с местен произход, което свежда до минимум транспортните разходи.  

Дървесината за промишлени цели се добива от фирми спечелили обектите чрез провеждане на 

различни процедури.  

Горите в района на ТП „ДГС Самоков” , като източник на дървесина, странични ползвания и 

други полезности, имат общонационално значение за икономиката на страната. Голямо е значението 

им и за икономическото развитие на селищата попадащи на територията на община Самоков и много 

малка част на територията на община София-град. Те са източници за задоволяване на нуждите на 

местното население от дърва за огрев и строителна дървесина.   

Разпределението на площта по вид собственост /по ГСП 2014 г./ е:  

Вид собственост Площ /ха./ 

Държавна собственост 31144,0 

Общинска собственост 17499,0 

Собственост на физически и юридически лица 8249,0 

Друг вид собственост 36,0 

 

Разпределението на площта в зависимост от функциите на горите /по ГСП 2014 г./ е:  

Функционална категория Площ /ха./ 

горски територии със стопански функции 28308,0 

горски територии със защитни функции 11154,0 

горски територии със специални функции 17466,0 

 

2.4. ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ   

 

При проучването бяха идентифицирани следните заинтересовани страни/групи:  

Заинтересовани 

групи 
Представители 

Взаимовръзки на 

представителите на 

заинтересованата група 

с ТП „ДГС Самоков“ 

Степен на 

социално 

въздействие на 

дейностите на ТП 

„ДГС Самоков“ 

произтичащи от 

взаимовръзката 

със 

заинтересованата 

страна /високо; 

средно; ниско/ 

Сфери с най-голямо социално 

въздействие от дейността на ТП 

„ДГС Самоков“ произтичащи от 

взаимовръзката със 

заинтересованата страна 

Държавни 

институции 

Изпълнителна 

агенция по 

горите 

Законови правомощия 

по осъществяването на 

контрол върху ТП „ДГС 

Самоков“ и територията 

управлявана от него 

ниско 

ИАГ чрез структурите ѝ определя 

държавната политика по  

управлението на горите в т.ч. 

социалната й ориентираност; 

контролира спазването на Закона за 

горите; контролира разработването и 
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Регионална 

дирекция по 

горите-София 

изпълнението на горскостопанските 

планове; осигуряване на охрана на 

горските територии. 

Регионална 

инспекция 

по околна 

среда и 

водите - 

София 

Законови правомощия 

по осъществяването на 

контрол върху ТП „ДГС 

Самоков“ и територията 

управлявана от него, 

във връзка с 

изпълнението на 

екологичното 

законодателство. 

средно 

Опазване на 

биологичното 

разнообразие. Опазване 

на водите.  

Дирекция 

„Инспекция 

по труда“ – 

Софийска 

област 

Спазване на 

трудовото 

законодателство 
средно 

спазване на правилата за 

безопасност на труда от 

горските работници; 

спазване на изискванията 

на Кодекса на труда за 

горските работници. 

Районно 

управление 

гр. Самоков 

към 

Областна 

дирекция на 

МВР София 

област 

Извършване на 

оперативно-

издирвателна, 

охранителна, 

контролна дейност, 

дейност по 

разследване и 

административно-

наказателна дейност 

средно до 

високо 

Контрол на незаконните 

дейности в горите и 

разследване на такива. 

Обслужване на спешен 

тел. 112 в случай на 

инциденти в горските 

територии и незаконни 

дейности. 

Районна служба 

„Пожарна 

безопасност и 

защита на 

населението“ - 

Самоков  

Пожарна 

безопасност и 

защита на 

населението.  

висока 

Превенция и борба с 

горските пожари. 

Местно 

население 

Кмет на 

Община, 

Общинска 

администрация, 

Кметове на 

населените 

места 

Осигуряване на 

базисни нужди на 

местното население 

високо 

Осигуряване на местното 

население с дърва за 

огрев; паша в горите; 

опазване на 

водоизточниците за 

населените места; 

опазване на местата от 

значение за местните 

общности; опазване на 

местната инфраструктура. 

Физически лица 

жители на 

населените 

места попадащи 

в обхвата на ТП 

„ДГС Самоков“ 

Осигуряване на 

горски ресурси за 

битови нужди 

високо 

Осигуряване на дърва за огрев; 

паша;  

защита на личната собственост;  

осигуряване на свободен достъп 

до горските територии за 

туризъм, рекреация, събиране 

на недървесни горски продукти 

за лично ползване; възможности 

за заетост. 

Бизнес 
Фирми в 

сферата на 

Осъществяване на  
високо 

Осигуряване на  
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горското 

стопанство 

горскостопанските 

дейности на терен в т.ч. – 

дърводобив, залесяване, 

лесокултурни дейности, 

строителство и поддръжка 

на горски пътища; 

дървообработване. 

 

равноправен достъп до дейности 

възлагани от ТП „ДГС Самоков“ 

и спазване на свободната 

конкуренция; осигуряване 

спазването на безопасността на 

труда; своевременно 

разплащане с изпълнители и 

подизпълнители. 

Предприемачи в 

областта на 

туризма 

Ползване на част от 

горските територии за 

развитие на туризъм. 

средно 

Съобразяване на 

горскостопанските дейности с 

туристическите маршрути/ 

обекти; поддържане на 

туристическите маршрути в 

горските територии; 

осигуряване безопасността на 

туристите. 

Частни 

горовладелци 

Управление на съседни 

територии 

ниско 

Зачитане на правата на 

собственост и ползване в т.ч. 

при ползване/ преминаване 

през горски територии 

собственост на частни лица. 

Неправителствен 

сектор 

Ловни дружинки 

и 

Ловнорибарски 

дружества 

Лов и опазване на дивеча 

на територията.  

Извършват таксация на 

дивеча.  

Пряко са заинтересовани 

от стопанисване на горите 

(прилагани лесовъдски 

системи и поддържане на 

подходяща структура  

на горите; поддържане на 

естествена хранителна 

база за дивеча; 

поддържане на зони за 

спокойствие на дивеча). 

средно 

Съобразяване на 

горскостопанските дейности по 

време, място и начин на 

провеждане с лова и опазването 

на дивеча. 

Екологични 

неправителствени 

организации –   

WWF - България 

Българско 

дружество за 

защита на 

птиците; Зелени 

Балкани; 

Българска  

Фондация  

„Биоразнообразие“ 

Извършват граждански 

контрол по опазване на 

биоразнообразието на 

територията.  

Разполагат с информация 

за биоразнообразието на 

територията.  

Активни са в изпълнението 

на проекти свързани с 

опазване на 

биоразнообразието и са 

потенциален партньор в 

това отношение. 

средно 

Опазване на биологичното 

разнообразие; Партньорство при 

изпълнение на обществено 

значими проекти. 

Туристически 

дружества 

Ползване на част от 

горските територии за 

развитие на туризъм средно 

Съобразяване на горскостопанските 

дейности с туристическите 

маршрути/обекти; Поддържане на 

туристическите маршрути в горските 

територии. 

 

2.5. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ И СФЕРИ НА СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ   

 

2.5.1. 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 собственика в случая ТП „ДГС 
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Самоков“. С разрешителен режим е достъпът във връзка с провеждането на горскостопански и 

ловностопански дейности, както и достъпът до горските разсадници. Със заповед на Директора на 

РДГ – София 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. Ограничено е движението на товарни превозни средства и 

пътни превозни средства с животинска тяга освен за изпълнението на горскостопански дейности.  

От проведените интервюта със заинтересованите страни, не бяха идентифицирани случаи на 

ограничаване на достъпа до гората извън предвидените по закон случаи от страна на ТП „ДГС 

Самоков“. 

 

2.5.2. ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА И ОСИГУРЯВАНЕ НУЖДИТЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С 

ДЪРВА ЗА ОГРЕВ     

 

Съгласно действащият Горскостопански план общото предвидено ползване на дървесина за 10-

годишен период (2014-2024 год.) възлиза на 691560 м3 стояща маса или 539780 м3  лежаща маса, 

съответно по 53978 м3 годишно. Като цяло това е най-видимата и оценявана част от дейността на ТП 

„ДГС Самоков”, а поради високата степен на зависимост на местното население от дърва за огрев, 

тя и в бъдеще ще бъде ключова за определяне на отношението на местните хора, местните кметове 

и общинска администрация към нас.  

Към момента няма индикации за съществуващи проблеми в тази област, като цяло ТП „ДГС 

Самоков“ е осигурило местното население с необходимите количества дърва за огрев. Ежегодно от 

стопанството се добиват по около 14000 м3 (плътни) дърва за огрев като възможностите за 

осигуряване на такива за местното население са три – закупуването им от временен склад, 

закупуване направо готови нацепени от склад в града и чрез закупуване по такса на корен. Кметът 

на съответното населено място изготвя списък на правоимащите, на базата на който ТП „ДГС 

Самоков“ 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 ТП „ДГС Самоков“ с висока степен на социално въздействие, като двата 

основни фактора влияещи върху чувствителността на хората по проблема са количествата и цената. 

 

2.5.3. ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ГОРИТЕ     

 

 За възпроизводство на горите на територията на ТП „ДГС Самоков“ се разчита основно на 

естественото възобновяване, с което са съобразени и прилаганите лесовъдски системи.   

 От направените проучвания за хода на естественото възобновяване е установено, че върху 

залесената площ на стопанството, особено в определени райони, съществуват добри условия за 

естествено възобновяване. При правилно извеждане на горскостопанските мероприятия 

естественото възобновяване може да бъде успешно. За подпомагането му в настоящия 

горскостопански план са предвидени на първо място изсичане на подлеса и храстите под склопа на 

зрелите насаждения на площ от 764,4 ха. и разрохкване под склопа на гората на площ от 421,3 ха., 

като това ще се извърши не по-малко от два пъти през десетилетието.   

 Необходимо е също при наличие на семеношение в буковите, дъбовите и церовите насаждения, 

събрания жълъд да се използва при подпомагането на възобновяването. Това може да става още 

през същия сезон, като се внася жълъд на копки под склопа на насажденията.   

 Където по обективни или субективни причини естественото възобновяване е компрометирано 

или е невъзможно да се появи, е предвидено залесяване. През ревизионния период на последния 

ГСП е предвидено да се извършат залесявания върху 34,3 ха. или по 3,4 ха. средногодишно.   
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2.5.4. ДОСТЪП И ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ     

 

 Горите на стопанството са източник и на различни странични ползвания, като паша и 

недървесни горски продукти. От голямо значение за общината е пашата на добитъка, която се 

допуска на територията на стопанството. Ежегодно се добиват значителни количества сено, 

листников фураж, билки, горски плодове, гъби и др. Наличието на големи количества билки и гъби 

в горските територии създава предпоставка за развитието на билкарството и гъбарството като 

алтернативен поминък в някои райони на общината. 

 

2.5.5. ЛОВ И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА     

 

 Районът на стопанството предлага добра база за развитие на интензивно ловно стопанство със 

значителни дивечови запаси и видово разнообразие. Реките Искър и Палакария и техните притоци 

предлагат условия за провеждане на любителски риболов.  

 Ловното и рибно стопанство със своите бази и дългогодишни традиции на територията на 

областта може да окаже силно влияние върху развитието на туризма. 

 

2.5.6. ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ     

 

 Опазването на горските територии от страна на ТП „ДГС Самоков“ се осъществява в две 

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 ТП „ДГС Самоков“ е при установяване на данни за извършване 

на престъпления, 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 – София, чрез мобилни групи.  

 

2.5.7. ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ     

 

 Превенцията и борбата с горските пожари е една от социално значимите дейности на ТП „ДГС 

Самоков“, 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 ТП „ДГС Самоков“ 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 сформирана група за 

бързо реагиране.  
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2.5.8. ПОДДЪРЖАНЕ НА РАЗНООБРАЗИЕТО НА ЕКОСИСТЕМИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА 

БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В ТЯХ     

 

 В териториалния обхват на ТП „ДГС Самоков“ попадат 5 защитени територии, които отговарят 

на т. 1 от ВКС 1.1. По смисъла на Закона за защитените територии, категориите ЗТ са както следва: 

Природна забележителност „Юруковото“, Природна забележителност „Черната скала“, Защитена 

местност „Шумнатото тепе – 1“, Защитена местност „Шумнатото тепе – 2“, Защитена местност 

„Чакърови поляни“.  

 Защитени зони от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000 в частта й по директива 

92/43/ЕЕС за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана 

накратко Директива за хабитатите) - по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие 

са:  

✓ Защитена зона за опазване на местообитанията „Черни рид“ – BG0000301; 

✓ Защитена зона за опазване на местообитанията „Верила“ – BG0000308; 

✓ Защитена зона за опазване на местообитанията „Палакария“ – BG0000617; 

✓ Защитена зона за опазване на местообитанията „Плана“ – BG0001307; 

✓ Защитена зона за опазване на местообитанията „Ниска Рила“ – BG0000636; 

✓ Защитена зона за опазване на птиците „Палакария“ – BG0002084; 

✓ Защитена зона за опазване на птиците „Рила буфер“ – BG0002129; 

 

2.5.9. 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 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:  

➢ 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;  

➢ Не се извършва извоз на дървесина и преминаване на транспортни средства по 

протежение на водни течения или речни легла. В случаите, когато няма друга технологична 

възможност, това се позволява след одобрение от директора на ТП „ДГС Самоков“, като в края 

на извозния път във водното течение се изгражда шахта за улавяне на почвените частици, която 

се почиства периодично;  

➢ 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.  

 

2.5.10. ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОМИНЪК     

 

 Горският сектор на територията на общината създава възможности за заетост и е източник на 

доходи за немалка част от населението. Налице са различни социални измерения на въпросите 
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свързани със заетостта осигурявана директно от ТП „ДГС Самоков“ от една страна и от фирмите 

изпълнители от друга.  

 Имиджът на ТП „ДГС Самоков“ като работодател е изцяло позитивен, обусловено до голяма 

степен от осигуряването на заплати над средните за района, 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.   

 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.   

 Води се строга отчетна документация за всички случаи на трудови злополуки и смърт, с 

регламентирани компенсации за всеки от тях. 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.  

 

2.5.11. ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРИТЕ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРВОДОБИВНИТЕ 

ФИРМИ.     

 

 Възлагането на дейности 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, ТП „ДГС Самоков“ може да предостави до една трета от годишното си ползване 

на дървесина за добив или за преработване на местни фирми, което се оценява положително от тях.  

 Дърводобивните фирми, работещи в района на ТП „ДГС Самоков“ като цяло гледат позитивно 

на работата на стопанството.   

 

2.6. ПРИНОС НА ТП „ДГС САМОКОВ“ КЪМ МЕСНОТО 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 ТП 

„ДГС Самоков“ и местната общност.   

 Примери за позитивен екологичен и социален и икономически ефект:   

➢ Осигуряването на питейна вода от добре поддържани гори във вододайни зони;   

➢ Осигуряването на чист въздух и микроклимат с лечебни качества; 

➢ Създаването на добри условия за съществуване на генетично и биологично многообразие в 

горите, които са стопанисвани по щадящ за природата начин и др.; 

➢ Възстановяване на местообитанията на видове; 

➢ Възстановяване на екосистеми;  

➢ Залесявания с подходящи видове на мястото на настъпили природни нарушения или пожари; 

➢ Възстановяване на покритието с гора след антропогенни и природни нарушения; 

➢ Охрана на горските територии и ресурси; 

➢ Задоволяване на нуждите от дървесина, недървесни  горски продукти и лов; 

➢ Осигуряване на достъп до гората (за рекреация, туризъм, събиране на недървесни горски 

продукти и др.) в следствие изграждането на горски пътища и строеж на горски заслони;  
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➢ Осигуряване на добри условия за естетическа наслада - изграждане на кът за отдих, чешми;   

➢ Поддържане на туристически маршрути; 

➢ Съвместни дейности с училища, кметства и други организации;  

➢ Осигуряване на обучения и информация; 

➢ Осигуряване на работни места и стажантски програми; 

➢ Предоставяне на дървен материал или финансови средства като дарения;   

➢ Подпомагане на местните общности в критични ситуации (спасителни акции, гасене на пожари, 

разчистване на пътища и др.). 

 

2.7. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ТП „ДГС САМОКОВ“ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ. ДОСТЪП ДО 

ИНФОРМАЦИЯ.   

 

 Всеобщо е мнението, че комуникацията между заинтересованите страни и ТП „ДГС Самоков“ е 

на добро ниво. Особено положителни в своите оценки в това отношение са представителите на 

институциите и местните кметове. В РДГ-София, като контролна институция, не са постъпвали 

оплаквания от местни хора заради отношение 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 ТП 

„ДГС Самоков“ 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.   

 

2.8. МЕХАНИЗМИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ЕФЕКТИ   

 

  За преодоляване на идентифицираните и потенциалните негативни социални въздействия от 

дейността на ТП „ДГС Самоков“ се предвижда прилагането на следните механизми:  

➢ Механизъм за провеждане на текущи консултации със 

засегнатите/заинтересованите страни  

  Провеждането на редовни консултации със засегнатите/заинтересованите страни е от ключово 

значение за преодоляване на негативните социални въздействия от дейността на ТП „ДГС Самоков“. 

 В таблицата по-долу са представени начините и сроковете за въвличане на идентифицираните 

и заинтересованите страни в зависимост от конкретната дейност, за която е определено наличието 

или потенциалното възникване на негативни социални въздействия в следствие изпълнението ѝ:  

Заинтересована/ 

засегната страна 

Дейност на ТП „ДГС 

Самоков“ със социално 

въздействие 

Начини и средства за въвличане 

на заинтересованите страни и 

намаляване на негативните 

социални въздействия 

Периодичност/срокове 

Служители на ТП 

„ДГС Самоков“ 

Изпълнение на 

планираните 

мероприятия 

Подобряване на уменията на 

служителите за изпълнение на 

горскостопанския план и 

годишните оперативни планове. 

Ежегодно 

Осигуряване на 

здравословни и 

безопасни условия на 

труд за персонала на 

ТП „ДГС Самоков“ 

Провеждане на начален, 

периодичен и текущ инструктаж. 

Начален инструктаж – 

при всеки случай на 

новопостъпил служител. 

Периодичен инструктаж 

– на всеки 3 месеца. 

Текущ инструктаж – 

преди започване на 

рискови дейности. 

 Предоставяне на лични предпазни 

средства и специално работно 

облекло и осигуряване на 

използването им. 

Ежегоден преглед на 

наличните лични 

предпазни средства и 

специално работно 
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облекло за всеки 

работник. 

Ежедневен контрол за 

използване. 

 Изготвяне/актуализация на 

оценка на риска за всички 

работни позиции. 

Съгласно изискванията 

на трудовото 

законодателство 

(НАРЕДБА № 5 от 

11.05.1999 г. за реда, 

начина и периодичността 

на извършване на 

оценка на риска)  

Кмет на Община, 

кметове на 

населените места, 

местно население 

Предоставяни услуги Изпращане на информация за 

услугите, които се предлагат на 

местното население (извадки от 

Горскостопанския план; 

маркиране на дървета за сеч; 

продажба на дървесина; издаване 

на разрешителни; туристически 

услуги и др.) 

Ежегодно 

Дърводобив Предоставяне на информация за 

местностите и подотделите, в 

които е планирано ползване през 

годината и поставянето ѝ на 

публично място.  

Ежегодно след 

окомплектоване на 

лесосечния фонд и преди 

започване на теренната 

работа.  

Осигуряване на дърва 

за огрев 

Комуникация с местните  

кметове за необходимите  

количества. 

Предоставяне на информация за 

възможностите за ползване на 

дърва за огрев от местното 

население по населени места. 

Разясняване на правилата за 

ползване. 

Ежегодно преди 

началото на 

отоплителния сезон. 

Паша Съгласуване на забранените за 

паша места с общината  и 

кметовете на населените места. 

Ежегодно 

Използване на 

химикали и 

биологични агенти 

Изпращане на информация. 2 седмици преди 

използване. 

Управление на Гори с 

висока 

консервационна 

стойност 

Предоставяне на възможност за 

принос по идентифицирането на 

нови ГВКС и формулиране на 

мерки за опазването им чрез 

обявление на уеб страницата/ 

изпращане  

на писма   

Текущо 

Достъп до горските 

ресурси 

Уведомяване в случай на 

въвеждане на ограничения или 

забрани за достъп до определена 

горска територия от страна на 

РДГ-София 

2 седмици преди 

въвеждане на 

ограничението/ 

забраната. 

Използване на 

общинска 

инфраструктура 

Писмено регламентиране на 

предвиденото използване (напр. 

чрез подписване на 

споразумения), като се гарантират 

необходимите компенсации в 

случай на нанесени щети. 

Ежегодно 

Наемане на 

служители/работници 

Уведомяване на местното бюро по 

труда за свободните работни 

места и изискванията за 

1 месец преди наемане 

на нужния персонал. 
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образование и квалификация. 

Уведомяване на местни кметове. 

Дискутиране на 

възможности за 

принос на ТП „ДГС 

Самоков“ към местното 

социално и 

икономическо 

развитие 

Провеждане на срещи с месните 

кметове и местни лидери 

(желателно е участието на 

представители на ЮЗДП) Ежегодно 

Собственици на 

съседни имоти 

Използване на съседни 

имоти (пр. за 

разполагане на 

временни складове); 

преминаване през 

съседни имоти 

Писмено регламентиране на 

предвиденото използване (напр. 

чрез подписване на 

споразумения), като се гарантират 

необходимите компенсации в 

случай на нанесени щети. 

2 седмици преди 

осъществяване на 

планираната 

горскостопанска 

дейност. 

Използване на 

химикали и 

биологични агенти 

Изпращане на информация 2 седмици преди 

използване 

Фирми 

изпълнители на 

горскостопански 

дейности 

Осигуряване на 

здравословни и 

безопасни условия на 

труд за работниците 

при всички видове 

теренни дейности 

Изискване от фирмите 

изпълнители на:  

валидна оценка на риска  

на работните позиции;  

доказателства за налични лични 

предпазни средства и специално 

работно облекло, съответстващо 

на изискванията за защитно 

облекло за съответните работни 

позиции и на броя на 

работниците, които ще работят по 

съответния договор. 

 

Като част от всяка 

тръжна процедура 

 Провеждане на начален и текущ 

инструктаж. 

Изискване на доказателства за 

проведен начален/текущ 

инструктаж от страна на фирмата 

изпълнител. 

Начален инструктаж – 

преди началото на всяка 

дейност в  

конкретен обект. 

Текущ инструктаж – 

веднъж месечно.  

Доказателства за 

проведен инструктаж от 

страна на фирмата – 

поне веднъж в рамките 

на изпълнение на 

договора и/или ежегодно 

(за дългосрочните 

договори). 

Възлагане на 

дейностите  

Провеждане на среща с 

представители на местните фирми 

за представяне годишния план на 

ТП „ДГС Самоков“ и обектите за 

дърводобив 

Ежегодно 

 Своевременно разплащане с 

изпълнителите, освобождаване на 

внесените гаранции 

Съгласно условията на 

подписаните договори 

 Организиране на срещи за 

разясняване на промени в 

нормативната уредба 

В случай на промени в 

нормативната уредба 

 Иницииране на дискусии на ниво 

ЮЗДП за повишаване на 

разценките за горскостопанските 

дейности. 

Ежегодно 
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Използване на 

химикали и 

биологични агенти 

Изпращане на информация 2 седмици преди 

използване 

Ловни дружинки и 

Ловнорибарски 

дружества 

Дърводобив Съгласуване на горскостопанските 

дейности по време, място и начин 

на провеждане с лова и 

опазването на дивеча. 

Преди началото на 

ловния сезон общо за 

обектите.  

Ежеседмично преди 

ловните излети за всеки 

конкретен обект. 

Използване на 

химикали и 

биологични агенти 

Изпращане на информация 2 седмици преди 

използване 

Управление на Гори с 

висока 

консервационна 

стойност 

Предоставяне на възможност за 

принос по идентифицирането на 

нови ГВКС и формулиране на 

мерки за опазването им чрез 

обявление на уеб страницата/ 

изпращане  

на писма   

Текущо 

ВиК Дърводобив Съгласуване на предвидени 

обекти за дърводобив попадащи в 

санитарноохранителните зони, в 

близост до източници на питейна 

вода и/или в близост до 

водопреносна инфраструктура. 

Ежегодно 

Екологични 

неправителствени 

организации 

Управление на Гори с 

висока 

консервационна 

стойност 

Предоставяне на възможност за 

принос по идентифицирането на 

нови ГВКС и формулиране на 

мерки за опазването им чрез 

обявление на уеб страницата/ 

изпращане  

на писма   

Текущо 

Опазване на 

биологичното 

разнообразие 

Ангажиран 

е на НПО в подобряване уменията 

на персонала на ТП „ДГС Самоков“ 

за разпознаване и опазване  за 

защитени видове 

Ежегодно 

 Търсене на партньорства за 

изпълнение на проекти. 
Текущо 

  Заб.: В таблицата не са включени взаимодействията на ТП „ДГС Самоков“ 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 ТП „ДГС Самоков“ произтичащи от законодателството. Посочените срокове за 

минимално допустимите.  

 

➢ Механизъм за разрешаване на спорове  

  Спор е всеки израз на неудовлетворение от страна на човек или организация, представен като 

оплакване към ТП „ДГС Самоков“ по отношение на дейността му и/или съблюдаването на правилата 

на FSC®, и по което се очаква отговор.  

  ТП „ДГС Самоков“ 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:   

✓ собствеността на горите и земите, правото на ползване или предоставянето на 

концесии;  

✓ нанесени щети върху собственост на горските работници, случаите на професионални 

заболявания и трудови злополуки при работа за горското стопанство;  

✓ въздействието на горскостопанските дейности върху местните общности или околната 

среда.  

  Процедурата за разрешаване на спорове се разработва с участието на заинтересованите 

страни като процесът се документира.  
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➢ Осигуряване на публичност на ключови документи  

  Във връзка със горската сертификация, ТП „ДГС Самоков“ 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 ТП „ДГС Самоков“ към 

принципите и критериите на FSC® и свързаните политики и стандарти;  

✓ начините, по които местните общности могат да участват в процеса по планиране на 

горскостопанските дейности и обекти;  

✓ изготвената Оценка за социалното въздействие от дейността;  

✓ изготвеният Доклад за горите с висока консервационна стойност  (с изключение на 

конфиденциална информация);  

✓ резюме на целите на управление;  

✓ резюме от горскостопанския план (в т.ч. обзорна/тематични карта на горското 

стопанство) – предоставя се за безплатно за ползване с изключение на 

конфиденциалната информация;  

✓ резюме на резултатите от провеждания мониторинг (с изключение на конфиденциалната 

информация).   

➢ Подобряване на информираността на заинтересованите страни относно горската 

сертификация  

  По време на срещите стана ясно, че информираността на всички заинтересовани страни във 

връзка с предстоящата сертификация на горите е изключително ниска и има множество конкретни 

въпроси, свързани с нея особено от страна на дърводобивните фирми.  

  Това налага своевременно да стартира информационна кампания в региона, чиято основна 

цел следва да бъде разясняване на процеса на сертификация – цели и задачи, процедури, 

продължителност и др. както и на конкретните изисквания на FSC® имащи отношение към 

съответната заинтересована страна. Основен акцент в кампанията трябва да се постави на 

конкретни, лесно разбираеми и оценими ползи за местното население и всички заинтересовани 

страни.  
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3. А К Т У А Л И З А Ц И Я   Н А   С О Ц И А Л Н А Т А   О Ц Е Н К А  

 

3.1. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СПИСЪКА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ/ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ   

 

  Списъкът на заинтересованите/засегнатите страни от дейността на ТП „ДГС Самоков“ страни 

се актуализира текущо. При идентифициране на нови заинтересовани/засегнати страни се 

определят сферите на социално въздействие, негативните ефекти от конкретни дейности на 

стопанството и се предписват мерки за неутрализирането/смекчаването им.  

 

3.2. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА ОЦЕНКА 

 

  Оценката за социалното въздействие от дейността на ТП „ДГС Самоков“ се актуализира в 

случаи на съществена промяна в социално-икономическата обстановка в страната/района.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


