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7.  Обществена оценка на провежданите дейности - 
висок, среден, нисък приоритет. 

Среден 

8. Очакван лесовъдски ефект от стопанисването на 
тези гори - висок, среден, нисък приоритет. 

висок 

9. Екологически ефеккт от изборното стопанисване- 
висок, среден, нисък приоритет. 

висок 

10. Социален ефект- висок, среден, нисък приоритет. среден 
   

 
Видовете собственост съгласно Картата на възстановена собственост в тази моделна 

гора е както следва: 

- Вид собственост площ (ха) номенклатура 
- Държавна публична -  - 1 
- Държавна частна 7,8 - 2 
- Общинска публична -  - 3 
- Общинска частна -  - 4 
- Частна -  - 5 
- Кооперативна -  - 6 
- Обществени организации -  - 7 
- Чужди физически и юридически лица -  - 8 
- Международни организации -  - 9 
- Религиозни организации -  - 10 
- Съсобственост -  - 11 
- Стопанисвано от общината -  - 99 
- Други (сгрешена номенклатура) -  -   
- ОБЩО 7,8 -   

Изгледи от отд. 106 „Б” – стопанисване на горски култури 
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Карто-схемите на посочените моделни гори, както и таксационните характеристики на 

подбраните насаждения са дадени в приложение 2,3,4 и 5 
 

Специални обекти в горите и горските територии. 
Какво представляват т. нар. специални обекти ? 
Цел на т.нар. „Специални обекти” е да се демонстрират пред заинтересованите страни обекти, 

където може да се покаже и да се представи горскостопанската дейност. Специалните обекти 

представляват горски или инфраструктурни обекти в горите, за които в процеса на подготовка на 

Плана са договорени и предвидени нови, различни от досегашните, мерки за стопанисване. 

Специалните обекти функционират на основата на консенсус между заинтересованите страни, 

постигнат в рамките на процедурата по разработване и приемана на ПРГГТ. На тези специални 

обекти се заостря вниманието на обществото върху важни за развитието на горите и горските 

територии страни на горското стопанство в общината. 
Подбраните, специално за ПРГГТ, специални обекти са описани в приложените по-долу 

формуляри. Водещата група е селектирала предложенията и ги е свела до 13 бр. разновидности, с 

което счита че се покрива разнообразието от представителни обекти. 
Подбрани са следните видове обекти: 
Вид обект 1: Изграждане на панорамни и информационно-образователни пунктове 
Вид обект 2: Проектиране и изграждане на туристически маршрути с прилежаща инфраструктура (екопътеки), както и на 

специализирани маршрути. 
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Вид обект 3: Определяне на територия за туристически биваци 
Вид обект 4: Ловен туризъм 
Вид обект 5: Определяне и поддържане на маршрути за фотосафари 
Вид обект 6: Oрганизирано събиране на гъби и билки 
Вид обект 7: Места за палене на огън 
Вид обект 8: Определяне на маршрути за конен туризъм и организирани атракции на територията на гората 
Вид обект 9: Вододайни зони 
Вид обект 10. Водоизточници 
Вид обект 11: Строителство на погледни места 
Вид обект 12: Определяне на места за колоездачни пътеки в гората 
Вид обект 13: Изграждане на учебно-показни обекти в близост до гр. Сърница 
 

Описанията на подбраните Специални обекти са дадени в поместените формуляр за социални 

обекти по-долу. 
Особени обекти с определени площи Вид обект 1: Изграждане на панорамни и информационно-образователни пунктове 
 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 
Информационно-образователен пункт 

1. Пункт – гр. Сърница (ДГС Селище) 
2. Пункт – туристически комплекс „Романтика” (ДГС 

Селище) 
3.Пункт-Мотел Сърница 

Характерни и особено предпочитани за посещение места с местно и 
национално значение. 

 

Функция(и): Развитие на туризма, рекреация, повишаване екологичната култура на населението. 

Цел(и): Създаване на подходяща инфраструктура за удобства на посетителите в гората, обогатяването им с познания относно 
заобикалящата ги флора и фауна, възпитание в духа на опазването на природните дадености в естествения им вид. 
 

Участващи 
Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ:Община, Кметство гр. Сърница, ДГС, ДЛС, ., НПО-гр. 

Сърница, РС ПАБ и др.,Сдружение на хотелиери и ресторантьори - 
Сърница 

1. Община 2. ДГС/ДЛС, ., РДГ 
3. БТС, СЛРБ 4. РИОСВ 
5. Външни НПО 6. Кметства 
Координация с: 
- РИОСВ, ДГС 
- Община  
- РСПБЗН 
 

Конфликти с: 
- РСПБЗН 
- РИОСВ 
- ДГС 

 
Изходно положение Мероприятия: през периода на планиране Начин и степен на изпълнение 
Съществуват много такива места. 
Осъзната е необходимост от 

съвременно развитие на 

туристическата инфраструктура, 
непрекъснато повишаване на 

екологичната култура на населението 

и особено работа с подрастващите; 
запазване на уникалното биологично 

разнообразие и същевременно 

намаляване на рисковете от пожари и 

замърсяване на гората. 

Определяне на допълнителни, особено 
посещаеми места, които да се картират и се 

оборудват с необходимото, както и да се 

работи по изграждането им и тяхното 
подържане.  
Избор на места за информационни табла, 

инструктажни табели и знаци, както и 
постоянна работа с населението, туристите и 

гостите за повишаване на тяхната екологична 

култура и отношението им към гората. 

Проектиране на местата. Изграждане и 
обозначаване, пропагандиране на уникалните 

природни дадености, поясняване на 

задължителните ограничения при посещение по 
отношение запазването на биологичното 

разнообразие, палене на огън в гората и 

нейното максимално опазване в естествен вид.  
Свързване на изградените обекти с други 

такива за допълване на цялостната 

туристическа инфраструктура. Организиране на 

контрол върху опазване на съоръженията и 

спазването на нормите и предписанията от 

ДГС/ДЛС, РИОСВ, община и кметства, НПО, 
РСПБЗН и др. 

 
 

Особени обекти с определени площи Вид обект 2: Проектиране и изграждане на туристически маршрути с прилежаща 

инфраструктура (екопътеки), както и на специализирани маршрути. 
 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 
За района на ДГС Селище : 
1. Доизграждане и поддръжка на основни туристически маршрути 
Местност: “Връх Беслет” – м.Селище, с. Побит Камък, ”м. Дивите кози”,”вр. Беслет”  
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Местност: “Жабата” – м.Селище, с. Побит Камък, “Жабата”  
Местност: Язовир Доспат – м. Селище, гр. Сърница, яз. Доспат 
Местност: “Чаирджик” – м. Селище, гр. Сърница, м. Чаирджик 
2. Проектиране и изграждане на туристически маршрути с прилежаща инфраструктура 
Предложени от НПО – Сдружение за етнокултурен и туристически обмен гр. Сърница 
Маршрут 1 – Чаирджик – Сърница – Кървав дол 
Маршрут 2 – Сърница – Лонгурлии 
Маршрут 1Сърница – Стамболова ливада – Чатъма – Ледената дупка 
Маршрут 4 – Сърница – к-с „Романтика” – Унден – Гроба – Беслет 
Маршрут 5 – к-с „Романтика” - Стената 
1. Значими туристически маршрути; 
2. Екопътеки, предложени от ГСЕ; 
 

Описание: Изграждане на туристически маршрути вкл. екопътеки с 

планински водачи и медицинско осигуряване. Посещение на исторически 
места. Да се развиват предимно пешеходен туризъм, на места конен 

туризъм, екстремни спортове и др. 
 

Функция(и): спорт, рекреация, туризъм 
Цел(и): да се осигурят добри условия за туризъм; да се подобрят маркирациите на трасетата; да се изградят поетапно места за 

краткотраен отдих, заслони, чешми, пикник пунктове и нова знаково – указателна система за ориентация на туристите.  
 

Участващи 

Инстанции/Заинтересовани 

 

Отговарящ: кметства, община, ДГС ,  

1. Община Сърница 

2. ДГС / ДЛС / . 

3. Собственици на хотели и заведения. 
Координация с: 

- ДГС / ДЛС / . 

- Община 

- РИОСВ 

- Енергоснабдяване 

Конфликти с: 

- РСПБЗН  

- Районна пътна служба гр. Сърница 

 
Изходно положение Мероприятия: през периода на планиране Начин и степен на изпълнение 
Туристическите пътища от 
регионално и над регионално 

значение са установени. 

Изискванията към тяхната 
поддръжка нарастват. Необходими са 

нови форми на туризъм, екологично 

насочен и нови маршрути за 
увеличаване броя и качеството на 

обслужване на туристите. 

 Определяне на необходимите етапи за 
проектиране и израждане на обектите и на 

отговорните за това институции и сдружения, 

техните представители. Трябва да се 
фиксират работите, които да се проведат за 

създаване и поддържане. Да се определят 

места за информационни табла. Да се 
определят отговорностите за провеждане и 

контрол. Да се регулират компенсациите за 
засегнатите. 

Изпълняват се от Общината и кметствата, 
споразумения с БТС, НПО, собственици. 

Изсичат се просеки и други площи за пътеки, 

заслони и други съоръжения. Изпълнение на 
сечта и строителството според Общински план 

и екостратегия. 
 Мониторинг на изпълнението и възможности 
за включване на съседни територии. 

 
 

Особени обекти с определени площи 

Вид обект 3: Определяне на територия за туристически биваци 

 
План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 
 
За ДГС Селище : – м. Орлино, м. Бардуче, – м. Цветкова 
могила, м. Селище, м. Стената, м. Ранча 
Определяне на места и разполагане на контейнери за 

събиране на отпадъци по пътя Сърница – Сърница, 

Сърница – Юндола – Белмекен, Сърница – м. Орлино 

Изграждане на оборудвани биваци по туристическите маршрути, близо до 
исторически места, характерни природни забележителности и други 
 

 

Функция(и): Организиран туризъм, рекреация 
Цел(и): Развитие и контрол на туризма в района 
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Участващи 
Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: ДГС, ДЛС, ., Община, Кметства, НПО 

1. Община 2. ТД 
3. РИОСВ 4. ДГС / ДЛС / . 
5. СЛРБ 6. Собственици на хотели и туристически бази 
7. НПО 
Координация с: 
- РИОСВ,  
- НПО гр. Сърница 
- Община, ДГС/ДЛС/. , РДГ Пазарджик 

Конфликти с: 
-Частни собственици 
- РСПБЗН, ХЕИ 
-РИОСВ, ДГС /ДЛС/. 

 
Изходно положение Мероприятия: през периода на планиране Начин и степен на изпълнение 
Наличие на недостатъчно модерни 
туристически обекти сред природата. 
Нужда от развитие на съвременна 

туристическата инфраструктура.  

Конкретизиране на мястото и необходимите 
работи за изграждането му. Оформяне на 

проекта от РИОСВ, ДГС /ДЛС/., Общината, 

НПО в съгласие с изискванията на РСПБЗН, 

ХЕИ и др.  
 

Създаване на биваци, както и осигуряване на 
лесен достъп и достатъчна информация за 

съществуването му (табели, включване в 

туристически брошури). 
Изграждат се от ДГС / ДЛС / ., предприемачи , 

община и кметства. 

 
 

Особени обекти с определени площи 
Вид обект 4: Ловен туризъм 

 
План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 

Държавни дивечовъдни участъци на територията на община Сърница 
За Селище : 
1. Подръжка на съществуващите ловни съоръжения 
 

Ловен туризъм, фотолов по допълнително указани маршрути-
потенциални обекти, наблюдаеми от ловните съоръжения на 

територията на горите на община Сърница са : глухар;благороден 

елен,сърна,дива свиня,мечка, вълци и лисици и др. 
 

Функция(и): Осъществяване на лов, риболов, фотолов, регулиране на хищниците  
Цел(и): Повишаване на дивечовите запаси и трофейните качества на дивеча за привличане на ловци. Защита на хабитатите и популациите 

на бозайниците, глухаря и др.; Подобряване на местообитанията на дивеча, подсигуряване на зони за спокойствие, ловностопански 
съоръжения; характерни особености на БИРП и др. 
 

Участващи 
Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: РДГ/ ДГС/ДЛС, Община, СЛРБ гр.Сърница,  

1. ДГС/ДЛС/., РДГ Пазарджик 2. СЛРБ 
3.РИОСВ 4. Община и кметства 
5. Частни предприемачи и туристически фирми 
Координация с: 
- РИОСВ,  
- Община  
- БТС, СЛРБ 

Конфликти с: 
- НПО 
- РИОСВ 
- Собственици на територии 

 
Изходно положение Мероприятия: през периода на планиране Начин и степен на изпълнение 
ОЛТ е застъпен като приоритет в 

ДЛС и има сериозни позиции и 
международен авторитет. Ловът е с 

по-ограничени възможности и с 

много резерви в площите на ловните 
дружинки. Има сериозни 

възможности за увеличаване 

мащабите на доходоносен ловен 
туризъм, при наличните природни 

дадености, както и предпоставки за 
развитието му в община Сърница. 
Риболовният туризъм е застъпен 

традиционно, като язовирите на 

общината са притегателен център за 
риболова. Има резерви за развитието 

Оценка на наличната ловно-стопанска база и 

на възможностите за изграждане на нова, 
съгласувано със заинтересованите. 

Проектиране на нужните дейности по ремонт 

и поддръжка. Оценка на дивечовите запаси и 
възможния мащаб на интензивното развитие 

на популациите и съчетание с ловно-
туристическата дейност.  
Извеждане на рибостопански мероприятия за 

устройване на малките поречия и предлагане 

на допълнителни услуги за спортен риболов. 
Грижи и реклама за разширяване на 

риболовния туризъм в язовирите . 

Осъществяване от частни предприемачи, ДЛС, 

СЛРБ, Община. Ремонт, обогатяване на 
наличната и изграждане на нова 

ловностопанска и ловно-туристическа база. 

Подхранване на дивеча, развъждане и 
разселване на животни с ловностопанско 

значение; периодично зарибяване на реките. 
Увеличаване на охраната и контрола на лова и 
риболова с цел ограничаване до минимум на 

бракониерството. 
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му в поречията на малките реки на 

територията на ДЛС. 

 
 

Особени обекти с определени площи Вид обект 5: Определяне и поддържане на маршрути за фотосафари 
 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 
в местностите “ ” 
За района на ДГС Селище – м. Селище - м. Стойчов чарк 
– яз. Доспат;  
м. Селище - яз. Доспат - м. Чаирджик; к-с „Романтика” – м. 

Стената 

Поддържане на маршрути за фотосафари с емоции, пикници, спортни 
игри при осигурена, храна, вода, музика и други удобства. 

 

Функция(и): Развитие на туризъм, рекреация, създаване на възможност за емоции. 
Цел(и):Развитие и контрол върху туризма и замърсяването; развитие на качествено нови туристически атракции и услуги. Образование и 

реклама. 

 
Участващи 
Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: Община, Кметства, ДГС, ДЛС, ., НПО гр. Сърница 
 

1. БТС, 6.РИОСВ 
2. Община, 7.НПО 
3. Собственици на туристически обекти 
4. Кметства 
5. ДЛ/ДДС/. 
Координация с: 
 - РИОСВ, Община, НПО, СЛРБ, РИОСВ 

Конфликти с: 
-РИОСВ 

 
 

Изходно положение Мероприятия: през периода на планиране Начин и степен на изпълнение 
Няма подобни мероприятия, въпреки 
наситената пътна мрежа,подходяща 

за това. Липса на достатъчна и 

модерна инфраструктура за туризъм, 
необходимост от развитие на 

подобни, по-разнообразни форми на 

туризма в региона. 

Определяне на маршрути,от потенциален 
изпълнител за направа на екологична оценка, 

маркировка, разработване на проекти за 

изграждане на съоръжения, табели, рекламни 
материали за популяризирането му и др. 

Изграждане на санитарни възли, заслони, 

зони за отдих, за хранене.  

Изпълнява се от НПО, частни преприемачи, със 
съдействието на ДЛС, БЛРС, общината и 

кметствата. Обозначават се маршрутите, 

построяват се санитарни възли, зони за отдих, 
хранене, заслони, организира се почистването 

им. 

 
 

 

 
Особени обекти с определени площи Вид обект 6: Oрганизирано събиране на гъби и билки 

 
План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 

Цялата територия, без резервати и природни забележителности  
1.Пункт – за ДГС Селище : м. Селище, гр. Сърница 1. Организирано събиране на гъби и билки с водач или самостоятелно, 

пеша ,с автомобили,коне и др. от жители и гости в района на общината. 
2. Изграждане на временни биваци и палаткови лагери с подходяща 
инфраструктура, за ограничаване замърсяването на гората. 
3. Завишаване на критериите по охрана на гората и спиране безразборното 

къмпиране. 
 

Функция(и): Развитие на селския туризъм, алтернативен туризъм. Защита на биоразнообразието в гората. Стъпка към сертификация на 
недървесните горски продукти от района на община Сърница. 
Цел(и): Контрол върху събирането на гъби и билки, опазване на находищата при условия на устойчиво стопанисване и ползването им. 

Обучение и образование на гостите и местното население. 
Участващи 
Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: Кметове, ДГС/ ДЛС/., Община 
 

1. ДГС / ДЛС / . 2. НПО,  
3. Община, кметства 4. Собственици на туристическа инфраструктура 
5. Изкупвателни фирми  
Координация с: 

- РИОСВ, ДГС/ДЛС/. 
- Кметства 

Конфликти с: 
-Собственици на гори и земи 
-ДГС/ДЛС/. 



 
 

 
 

145 

- Физически лица 
- Община 

-НПО 
-РИОСВ 

 
Изходно положение 

 
Мероприятия: през периода на планиране 

 
Начин и степен на изпълнение 

Практикува се стихийно и 

неорганизирано в района, само за 

лични нужди или с комерсиална цел. 
Има известни начални успехи за 

частично регулиране и изграждане на 
подобни места за къмпиране и 

биваци. 
Нужно е популяризиране, като 
туристическа атракция. 

Определяне на подходящи територии и 

маршрути; Информиране на населението, 

повишаване на екологичната му култура за 
природосъобразните начини на бране; 

контакт с туристически агенции, развиващи 
селски туризъм. Ориентиране към ползуване 

на сертификат за произход. 

Координация на ДГС / ДЛС / ., РИОСВ, 

кметства и частни предприемачи; 

Организиране на групи с водачи и на контрол 
на добивите от общи структури; Регистриране 

на сертификационни марки. 
Въвеждане на ред в изкупуването на 

продуктите и събиране на полагаемите се 

тарифни такси.  

 
 

Особени обекти с определени площи Вид обект 7: Места за палене на огън 
 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 
Предстои да се определи 

Места за палене на огън –  
За района на ДГС Селище - м. Слепата чешма, м. 

Цветкова могила, м. Събора, м. Стойчов чарк, м. Черната 
баракам. Бардуче, м. Чаирджик; 

Места за палене на огън с инструктаж по противопожарна безопасност . 

 

Функция(и): Развитие на туризма, рекреация. 
Цел(и): Контрол върху посетителите в гората, осигуряване на по-добра и ефективна противопожарна безопасност и ликвидиране на 

последствия от стари пожари. 
 

Участващи 
Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ:Община, Кметства, ДЛ, ДДС, РСПАБ 

1. ДГС/ДЛС/., РДГ 2. РСПБЗН  
3. Община, 4. РИОСВ 
5. БТС, СЛРБ 6. Кметства 
Координация с: 
- РИОСВ, ДГС/ДЛС/.,  
- Община  
- РСПБЗН 

Конфликти с: 
- РСПБЗН 
- РИОСВ 
- ДГС/ДЛС/. 

 
Изходно положение Мероприятия: през периода на планиране Начин и степен на изпълнение 
Определени са много такива места. 

Съществува необходимост от 
развитие на туризма и същевременно 

намаляване на рисковете от пожари и 

големи щети по гората. Има резултат 
от превантивната дейност, но трябва 

да се продължи работата по 

информиране на населението и 
туристите.  

Определяне на допълнителни посещаеми 

места, които да се картират и се оборудват с 
необходимото, както и да се работи по 

изграждането им и тяхното подържане. Избор 

на места за предупредителни и инструктажни 
табели и знаци, както и постоянна работа с 

населението,туристите и гостите за 

повишаване на превантивната ПП дейност в 
гората. 

Проектиране на местата. Изграждане и 

обозначаване, пропагандиране на 
задължителните ограничения при палене на 

огън в гората. Организиране на контрол върху 

спазването на нормите и предписанията. 
ДГС/ДЛС, РИОСВ,Община и кметства, НПО и 

РСПБЗН работят съвместно.  
Перманентен контрол на горската стража в 
пожароопасния сезон и връчване на ПП 

декларации. 
 

Особени обекти с определени площи Вид обект 8: Определяне на маршрути за конен туризъм и организирани атракции на 

територията на гората 
 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 
За района на ДГС Селище : 
1. Маршрут за конен туризъм гр.Сърница – яз. Доспат – м. 

Чаирджик 
2. Маршрут за конен туризъм- м. Селище – м. Стойчов чарк 
– м. Ранча. 
3. Маршрут за конен туризъм – м. Кара тепе – Шаренци  
4. Маршрут за конен туризъм – гр. Сърница – Голяма и 
Малка крушица 
5. Маршрут за конен туризъм – с. Медени поляни – Атипов 

чучур – Кози камък 
 

Да се развива конен туризъм и възможности за предлагане на езда и други 
като вид туристическа атракция 
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Функция(и): развитие на разнообразни видове спорт и туризъм за различни сезони. 
Цел(и): развитие на туризма, привличане на туристи през всички сезони 
 

Участващи 
Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: БТС, Община, ДГС/ДЛС/., НПО гр. Сърница 

1. ДГС 
2. БТС 
3. Община  
4. Собственици на туристическа инфраструктура 
Координация с: 

- НПО 
- ДГС/ДЛС/. 

Конфликти с: 
-РИОСВ 
-ДГС 
-РСПБЗН 

 
 

Изходно положение Мероприятия: през периода на планиране Начин и степен на изпълнение 
Не се предлага подобна услуга на 
територията на ДГС/ДЛС. Има добри 

условия и перспектива за развитие в 

района. 
 

Определяне на маршрути и места за подобни 
атракции. 
Закупуване на подходящи коне и 

организиране на дейността/най-вече в ДЛС/. 
Популяризиране на дейността. Поставяне на 

указателни табели, маркиране на маршрутите, 

поставяне и на предупредителни знаци 
относно безопасното движение в гората и 

нейното опазване. 

Частни предприемачи и ДДС организират и 
осъществяват дейността под контрола на 

съответната горскостопанска структура. 

Маркират се маршрутите и се поставят 
подходящи знаци и табели на указаните от ДГС 

места. 
При пресечни точки с републиканската пътна 
мрежа да се съгласуват и обозначат местата с 

РПС и КАТ, за превантивно намаляване 

скоростта на МПС. 
 
 
 

Особени обекти с определени площи Вид обект 9: Вододайни зони 
. 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 
За ДГС Селище са Регламентирани по закона и отбелязани в действащия ЛУП-2006 год.  
1 Предстои да се определят с въвеждане на новите СОЗ.  
площ ха 

Вододайните зони се делят на зона “1” –..... ха., зона “2” – .......ха и зона 
“3”.........ха.. 

 

Функция(и): осигуряване на достатъчно вода с високи качества. 
Цел(и): Запазване и увеличаване на водоохранните и защитните функции на горите, предотвратяване на замърсяването на 
повърхностните и подземни води с механични и биологични замърсители при провеждането на горскостопанската дейност.  
 

Участващи 
Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: ВиК, Община и кметства 

1.ДГС 
2. Община 
3. Кметства 
4. РИОСВ 
Координация с: 
 - Община  
 - РИОСВ  

Конфликти с: 
-РИОСВ 

 
 

Изходно положение Мероприятия: през периода на планиране Начин и степен на изпълнение 
Съществуват карти и описания на 

териториите, които са нови, но не са 
определени новите санитарно-
охранителни зони според наредба 

No.3 от 2002 г.  

Всички мероприятия и най-вече 

възобновителните, отгледни и санитарни сечи 
планирани по ЛУП да са съобразени със 

специфичното предназначение на двата вида 

територии. 

Да се приведе в изпълнение указаната на 

общината процедура за предаване на 
определените вододайни зони за стопанисване 

и охрана на съответните ДГС/ДЛС/. . 
Те от своя страна се грижат за вододайните 
зони в териториите си, съгласуват действията 

си с РИОСВ, общината и ВиК.  
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Особени обекти с определени площи Вид обект 10. Водоизточници 
План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 
1.Картиране , подръжка на съществуващи и 

изграждане на нови чешми 
За ДГС Селище : Съществуват много на брой. 

Да се картират всички водоизточници – чешми, водопои за домашни 

животни, да се определят санитарно-охранителните зони около 
водохващанията и каптажите 

 

Функция(и): Водоснабдяване, подобряване и опазване на територията около тях 
Цел(и): Опазване на водоизточниците и контрол на ползуването им. 
 

Участващи 
Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: Община и кметства, ВиК 
 

ВиК 
БТС 
Община 
Кметства 
Координация с: 
1. БТС,  
2. Община,  
3. ДГС/ДЛС/.  
4. НПО 

Конфликти с: 
- 
- 
- 

 
 
 

Изходно положение Мероприятия: през периода на планиране Начин и степен на изпълнение 
Съществуват карти и описания на 
териториите, които са нови, но не са 

определени новите санитарно-
охранителни зони според наредба 3 
от 2002 г.  

Събиране на първична и вторична 
информация, анализиране и предоставяне на 

специалисти по картиране на достигнатите 

решения за СОЗ, планиране на дейности. 

ВиК, община, НПО осъществяват картирането 
и определянето на СОЗ. Описание на 

състоянието, бъдещите очаквания, заплахите за 

водоизточниците. Картирането им от ДГС за 
нуждите на ГИС.  

 
 

Особени обекти с определени площи Вид обект 11: Строителство на погледни места 
 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 
За ДГС Селище : м. Стената, м. Чибуците 

Изграждане на погледни места и инфраструктура за ползването им, 
осведомяване за съществуването им.  

  

Функция(и): Развитие и контрол на туризма. Подпомагане на образованието.  
Цел(и): Реклама и привличане на туристически потоци  
 

Участващи 
Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: ДГС, гр. Сърница 

1. БТС 4.Собственици на туристически съоръжения 
2. Община 
3. Кметства 
Координация с: 
- БТС, СЛРБ 
- Община, Кметства 
- ДГС/ДЛС/.,  
- НПО. РПС 

Конфликти с: 
-РИОСВ 
 - РПС 
-СЛРБ 

 
Изходно положение Мероприятия: през периода на планиране Начин и степен на изпълнение 
Липсват обозначени погледни места 

в района, със съответната прилежаща 
инфраструктура. Изпуска се една от 

най-влиятелните и евтини форми на 
самореклама на региона. 

Да се определят средствата нужни за 

осъществяване на искането, да се определят 
нормативите за строителство, да се съобразят 

с местните стратегии за развитие. Да се 
проектират и извършат подготвителни 

дейности; Да се организира рекламата им. 

ДЛС, Кметствата, общината и РИОСВ 

съгласуват действията си при изпълнение. 
Осъществяват проектите за строителството 

подготвителните работи и осъществяването на 
обектите и инфраструктурата към тях. Поставят 

осведомителни табели по пътя.  
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Изходно положение Мероприятия: през периода на планиране Начин и степен на изпълнение 
Наличие на малка и недостатъчно 

модерна писта, нуждаеща се от 
удължаване и построяване на нови 

съоръжения /влек, лифт, туристически 

обекти в горната част/ и нужда от 
развитие на туристическата 

инфраструктура в района. 

Конкретизиране на мястото и необходимите 

работи за изграждането му. Оформяне на 
проекта от РИОСВ, ДЛ, Общината, НПО в 

съгласие с изискванията на РСПБЗН, ХЕИ и 

др. 

Определяне трасето на ски-пистата и ски – 
влека. Осигуряване на лесен достъп и 
достатъчна информация за съществуването му 

(табели, включване в туристически брошури). 
Мащабна реклама,намиране на предприемачи 
за финансиране и пр. 

 
 
Особени обекти с определени площи Вид обект 12: Определяне на места за колоездачни пътеки в гората 
 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 
За ДГС Селище : 
гр. Сърница – Орлино – Чаирджик 
гр. Сърница – Чибуците – Стойчов чарк – Селище – Медени 

поляни – Каратепе 

Колоездачни пътеки през горите, които през зимата да са писти за шейни 
 

 

Функция(и): спорт и туризъм, рекреация 
Цел(и): Развитие на туризма; 
 

 
Участващи 
Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: oбщина, кметства, НПО 

1. БТС 

2. Община 
Координация с: 

- ДГС/ДЛС/. 
- НПО 

Конфликти с: 
- РИОСВ 
- РСПБЗН 
- БТС 

 
Изходно положение Мероприятия: през периода на планиране Начин и степен на изпълнение 
Няма изградени и обозначени 

колоездачни пътеки в района. Има 
условия за развитие на този вид 

туризъм и спорт.  

Формиране на идейна и работна група от 

всички заинтересовани страни, а именно 
oбщината, кметствата, НПО, частни 

предприемачи.  

Проектиране и построяване на трасета с 

прилежаща инфраструктура. Съгласуване със 
собствениците на горите. 
Поставяне на карти на маршрутите и указателни 

табели и на трасетата, когато вече са построени.  
 

Особени обекти с определени площи Вид обект 13: Изграждане на учебно-показни обекти в близост до гр. Сърница 
 

План Мащаб, Местоположение/Означение/Описание 
Предстои да се определят 

За . Юндола : 
Впредвид характера на стопанството учебни и опитни 

обекти са обособени по цялата площ на стопанството, 

обслужващи различните научни дисциплини към ЛТУ. 
Някои от тях могат да бъдат обособени и за провеждане на 

практически занятия на учениците СОУ” СВ.Св.Кирил и 

Методии”  
За ДГС Селище :  
Горски разсадник Селище 

Изграждане на учебно-показните обекти за практическо обучение на 
студентите от ЛТУ и учениците от СОУ” СВ.Св.Кирил и Методии”  
 

 

Функция(и):Подпомагане на практическо обучение на бъдещи техник - лесовъди. 
Цел(и Повишаване нивото на подготовка и ефективността на обучението. 
 

Участващи 
Инстанции/Заинтересовани 

Отговарящ: ДГС 

1. ДГС 
Координация с: 
- ДГС 

Конфликти с: 
- ДГС 
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-СОУ” СВ.Св.Кирил и Методии”  
- Община  
- ЛТУ 

 
 

Изходно положение Мероприятия: през периода на планиране Начин и степен на изпълнение 
Определени са много такива места, 

без необходимата подготовка и 

регламент за трайност на 
използването им. Текучеството на 

преподавателите не позволява 

трайното им използване, получаване 
на резултати от периодични 
измервания, съпоставяне на данните 

и определяне на тенденции. 

Определяне на постоянни опитни площи, 
показни обекти и такива за учебни 

изследвания. По предложение на учителите 
по специалните лесовъдски дисциплини е 

възможно да се създаде един или няколко 

учебни комплекса, където да се съсредоточи 
учебния процес и те да се защитят от 

ползване, за да не се пречи на проверката 

достоверността на данните. 

 Проектиране на исканията за учебно-показни 

обекти; обиколка и проверка на място с 

представители на съответното ДГС; изготвяне 
на документация за промяна статута и режима 

на ползване на площите; съдействие от РУГ за 

финализиране на процеса. 

 

Оперативно планиране 
 
Оперативното планиране е една отворена схема за реализация на планираното, която може да 

се коригира, допълва и усъвършенства с времето. Тя прогнозира оптималните параметри и 

отговорности по реализация на “Специалните или /особените/ обекти” на Плана, но от гледна точка 

на обстоятелствата и възможностите по време на изготвянето му.  
Не е изключено на по-късни етапи да възникнат по-добри и по-ефективни предложения или 

непредвидени по-изгодни финансови ресурси, което да обогати Плана или ускори неговата 

реализация.  
 
Оперативно планиране на приетите „специални обекти”, посочени по-горе се отразява в 

табличен вид посочен в следната таблица. 
 

Специален обект Задачи, обекти и действия 
Необход
ими 
средства 

Източници за 
финансиране 

Изпълнител 
Срок за 
изпълнение 

1: Изграждане на 
панорамни и 

информационно-
образователни 
пунктове 

1. Пункт – гр. Сърница (ДГС Селище) 
2. Пункт – туристически комплекс 

„Романтика” (ДГС Селище) 
 

По 
утвърдена 
ПСД 

Общински бюджет, 
спонсори, проекти  

Община Сърница; 
ТП - ДГС, РДГ; ЛРД,  

Външни НПО; 

Кметства 

 

Всичко:   
 
 

  

Вид обект 2: 

Проектиране и 

изграждане на 

туристически 

маршрути с 

прилежаща 

инфраструктура 

(екопътеки), както и 

на специализирани 

маршрути. 

За района на ДГС Селище : 
1. Доизграждане и поддръжка на 

основни туристически маршрути 
Местност: “Връх Беслет” – м.Селище, 

с. Побит Камък, ”м. Дивите кози”,”вр. 

Беслет”  
Местност: “Жабата” – м.Селище, с. 

Побит Камък, “Жабата”  
Местност: Язовир Доспат – м. Селище, 
гр. Сърница, яз. Доспат 
Местност: “Чаирджик” – м. Селище, 

гр. Сърница, м. Чаирджик 
2. Проектиране и изграждане на 

туристически маршрути с 

прилежаща инфраструктура 
Предложени от НПО – Сдружение за 

етнокултурен и туристически обмен гр. 

Сърница 
Маршрут 1 – Чаирджик – Сърница – 
Кървав дол 

По 
утвърдена 
ПСД 

Общински бюджет, 
спонсори, проекти  

Община Сърница; 

ТП - ДГС, РДГ; ЛРД,  

Външни НПО; 
Кметства 

 
 



 
 

 
 

150 

Маршрут 2 – Сърница – Лонгурлии 
Маршрут1Сърница – Стамболова 

ливада – Чатъма – Ледената дупка 
Маршрут 4 – Сърница – к-с 

„Романтика” – Унден – Гроба – Беслет 
Маршрут 5 – к-с „Романтика” - Стената 
3. Изграждане и поддръжка на 

екопътеки: 
 Екопътека – м. Селище – м. Цветкова 

могила;  

Всичко      

По същия начин се описват всички специални обекти до № 3 
      

 
За изграждането на специалните обекти не е подробно разработена частта оперативно 

планиране, поради това, че не са направени ПСД на предложените обекти и не са разработени 

проекти за изграждането им. Това ще бъде направено допълнително и ще бъдат уточнени 

източниците на финансирането и изпълнители. Специалните обекти или поне част от тях са 

включени или ще се вклюючат за изпълнение по межденародни проекти. 
 

15. Мониторинг на многофункционалното горско планиране 

15. 1. Определения за мониторинг 
Мониторинг - функция на постоянно наблюдение, която използва систематично събиране на 

релевантна и подбрана информация, за да представи на мениджмънта и на основните заинтересовани 

страни на програмата /проекта/ плана индикатори за степента на напредъка и постигането на целите, 

както и за процеса и въздействието.  
Понятието мониторинг е процедура по проверка ефекта и изпълнението на Секторния план за 

развитие на горските територии (ПРГГТ) съгласно предварително поставените цели. Тази процедура 

не е обикновена проверка на планирани/извършени дейности. Тя е: 
 система за анализ на условията, в които действа Плана; 
 динамична оценка на ефекта от изпълнение на отделните компоненти; 
 оценка на правилността на подбраните изпълнители и тяхното поведение в хода на 

процеса.  
Поради това процесът на мониторинг задължително протича на няколко етапа и засяга 

различни по своята същност обекти на проверка, анализ и оценка. 
  

 
15.2. Мониторинг на средата, в която действа ПРГГТ 
Тук трябва да се анализира и оцени следното: актуални ли са към момента на мониторинга 

плануваните цели, задачи, действия и “специални” обекти; изискват ли се някакви промени в тях; 

необходими ли са частични допълнения и промени в определените им по Плана критерии за оценка; 

настъпили ли са някакви драстични изменения в обществено-икономическата обстановка в страната 

в периода от приемане на Плана или предходния мониторинг до момента на настоящия; съществува 

ли и дали функционира подходяща законова уредба за изпълнение на Плана. 
 

15.3. Мониторинг на изпълнение на елементите на ПРГГТ 
   Това е следващата фаза от процеса, при която подходът е проверка на изпълнението на 

елементите и обектите към задачите, целите и приоритетите на ПРГГТТ. Тук е нужно да се правят 

проверки на: изпълнението на “специалните“обекти, където се оценява; изпълнението на задачите, 
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които се преследват, където се оценява; проверка изпълнението на приоритетите и целите на 

ПРГГТТ.  
 

Системата за мониторинг, което се използва до сега (Стипцов и кол. 2007) включва 5 

принципа: 
Принцип 1: Налице са фактори и условия, които допринасят за прилагането на ПРГГТ и 

устойчивото развитие на горските територии в региона (законодателната и социално икономическата 

среда допринасят за изпълнението на плана). 
Принцип 2: Изисква задачите и целите, поставени с ПРГГТ да са актуални и изпълнението им 

да допринася за устойчивото управление на горите в Община Сърница. 
Принцип 3: Изискава приоритетите и стратегическите цели на ПРГГТ да са актуални и да се 

изпълняват синхронно с действащите стратегии и програми на регионално и национално ниво. 
Принцип 4: Изисква прилагането на ПРГГТ да има устойчив и многостранен ефект. 
Принцип 5: Оценява изпълнението на предвидените в ПРГГТ/ОСУРГ (областна стратегия за 

устойчиво развитие на горския сектор) дейности са осигурени. 
 
За подпомагане изпълнение на Плана е предвидена двустепенна система за мониторинг:  
1.Провеждане на вътрешен (самооценка), ежегоден мониторинг върху изпълнението на 

оперативния план - се извършва от представители на ВГ (Директор и екип на ДГС). Самооценката 

включва последователно преглед на критериите и индикаторите по принцип 1 и 5 (всяка година) и по 

принцип 3 и 4 (всяка втора година). Резултатите се обсъждат в рамките на водещата и работна група.  
2. Провеждане на външен мониторинг (проверка) - започва с преглед на самооценката. 

Извършва се от екип независими проверяващи експерти на всеки 4-5 години за анализ на 

изпълнението на Плана и ефекта от предвидените мерки и степента на постигане на оперативните 

цели.  
Примерена схема за прилагане на системата за мониторинг. 
 

Година на 

приемане на 

ПРГГТТ- 
2015 г 

Първа година 
І 

2016 

Втора година 
ІІ 

2017 

Трета 
година 

ІІІ 
2018 

Четвърта година 
ІV 

2019 

Пета 
година 

V 
2020 

Шеста година 
VІ 

2021 

Наименование  Частична 

самооценка  
 

Пълна самооценка  
 

Частична 

самооценка  
 

Пълна самооценка  
 

Проверка – 
външен 

мониторинг  
 

Частична 

само- 
оценка  
 

Действие  Преглед на 

изпълнението по 

принципи 1 и 5  
 

Преглед на 

изпълнението по 

всички принципи  

Преглед на 

изпълнението по 

принципи 1 и 5 

Преглед на 

изпълнението по 

всички принципи  

Преглед на 

Доклада на ВГ от 

предходната 

година, 

Преглед на 

изпълнението 

по принципи 1 

и 5  

Отговорна 

Страна 
ВГ  
 

ВГ и РГ  
 

ВГ  
 

ВГ и РГ  
 

Външни експерти 

- проверяващи и 

ВГ  
 

ВГ  
 

 
РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГА 

Година след 

приемането на 

ПМСГ 

Първа 
година 

І 
2016 

Втора година 
ІІ 

2017 

Трета 
година 

ІІІ 
2018 

Четвърта 

година 
ІV 

2019 

Пета 
година 

V 
2020 

Шеста 
година 

VІ 
2021 

Резултати 
 

Оценка на социално-
икономическата 

обстановка и 
нормативните 

Доклад и 

обсъжда-не 

пред 
Работната 

Оценка на социално-
икономическата 

обстановка и 
нормативните 

Доклад и 

обсъжда-не 

пред 
Работната 

Мониторингов 

Доклад, Резюме,  
Пълна оценка на 
условията и 

Оценка на социално-
икономическата и 

нормативната 
обстановка, ресурсното 
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условия, ресурсното и 

информац. 

обезпечаване на 

изпълнени 

група  
 

условия, ресурсното и 

информацианно 

обезпечаване на 

изпълнен 

група  
 

прилагането на, 

ПМСГ 
и информацианно 

обезпечаване на 

изпълнението 
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Схема на самооценката 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водеща група  
Година 1 и 3  
 

Водеща група  
Година 2 и 4 

Частична самооценка 

по принципи 1 и 5 

 

Пълна самооценка 

по принципи от 1 

до 5 + Доклад 
 

Работна група – 
обсъждане, постигане на 

съгласие 
 

Пълна самооценка 

по принципи 1 до 5  

 

Форма оценка 

 

Водеща 

група 
 

Проверяващ 

екип  
Година 5 
 

Мониторингов 

Доклад 

 

Водеща група 
 

Резюме 
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Следва да се отбележи, че Методиката за мониторинг и оценка е прилагана в действащите до 

сега ПМСГ.  
Общата оценка е, че тя дава незадоволителна оценка по принцип 1 и 5 и много добра 

(благоприятна) по принцип 2, 3 и 4.  
Това показва, че тези планове не са обезпечени ресурсно (принцип 5) и не се разработват и 

прилагат в благоприятна обществено - политическа среда (принцип – 1). Принципите 2, 3 и 4, които 

третират лесовъдски въпроси като приоритети за развитие на горите, многостранния ефект от 

плановете, участие и подкрепа на многофункционалното горски планиране от заинтересованите 

страни са устойчиви и с висока оценка принципи. 
Освен това сега се разработва Стратегически план и Областните планове за развитието на 

горите и за тях се предлагат други методики за мониторинг. В зависимост от това каква методика за 

мониторинг ще се приеме и Планът за развитие на горите и горските териториите приема най-
подходящата за целта му методика. 

На територията на община Сърница сертификационния процес протича в следния порядък: 
1. ДГС – Селище е предприело стъпки за разработване и внедряване на Система за 

управление на качеството, в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2008 г. През 2010 г. 

ДГС – Селище е сертифицирано за управление на процесите/услугите по ISO 9001:2008. През 2014 г. 

стопанството е преминало през Ресертификационен одит  - Сертификат Q 100214-02. Пред 2015 г. е 

проведен първи Контролен одит след ресертификацията. Анализите от проведените одити 

Резюме 

 

Водеща група 

 

Органи на 

ИАГ 

 

МЕДИИ 

 

Работна група 

 

Местна общественост, заинтересовани страни 
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(сертификационни, контролни и ресертификационни), както и заключенията от всички доклади, 

направени от одитори на Интертек ВА ЕООД, е видно е, че още през 2009 г. ДГС е първото в 

страната стопанство, предприело стъпки по разработване и внедряване на Система за управление на 

качеството. В Докладите се посочва че няма открити несъответствия и не са повдигани Искания за 

коригиращи действия, което е гаранция че процесите в стопанството се провеждат при управляеми 

условия-спазват се нормативните изисквания и изискванията на стандарта. 
2. ЮЦДП е придприело стъпки за сертифициране на стопанствата на територията на 

Пазаджишка област. ТП ДГС е сертифицирано по стандарт FSC в групов сертификат – сертификат 

RA – FM / CoC – 006937 , издаден 26.06. 2014 г. 
3. На територията на общината първата дърводобивна и дървообработваща фирма 

сертифицирана по изискванията стандарт ISO 9001:2008 „Система за управление на качеството” е  

фирма „Фейзал” ЕООД гр. Сърница. Фирмата е разработила и внедрила СУК още през 2010 г. 

Фирмата е минала през ресертификация през 2013 г. - Сертификат Q 130303 от 22. 03. 2013 г. 
4. На територията на общината през 2015 г. са сертифицирани и други дърводобивни 

фирми, но за съжаление до момента на приключване на дейностите по ПРГГТ няма информация за 

сертифицираните фирми. 
Видно е, че макар и доста отдалечена от централната власт, общинската и горска 

администрации, които са отговорни за стопанисването на горите са предприели доста смели и 

навременни стъпки за сертифициране на горските територии и продуктите/процесите/услугите в 

държавните гори. ТП ДГС е сертифицирано и поддържа сертификатите си в изрядност и по стандарт 

ISO 9001:2008-сертифициране на процеси_продукти и услуги и по стандарт  FSC – устойчиво 

управление на гори и горски територии (Forest management –FM) и за проследимост на продукта 

(CoC) 
Горските фирми също са предпреили стъпки за сертификация, като са се сертифицирали по 

ISO 9001:2008 и FSC - CoC – за проследимост на продукта.. 
Всичко това е показател, че горската администрация е предприела стъпки и се стреми да 

прилага международните стандарти. 
Въпреки това не може да се „прескочат с лека ръка” и негативните процеси, съпровождащи 

този процес. Тези негативни прояви са отражение на националната политика по този процес. 
 През периода до 2011 г. процесът на сертифициране на ДГС, както и на РДГ вървеше в 

нормални темпове и имахме сертифицирани около 15 горски/ловни стопанства и 2 бр. РДГ. В 

заключителните разпоредби на ЗГ (2011) в параграф последен бе записан текст, че изискванията на 

изброените редица членове и алинеи (между които и тези касаещи горската сертификация) ще 

влезнат в сила от 01. 01. 2016 г. Така процесът на сертификация беше „спънат”, защото фсички 

решиха, че тези изисквания не им трябват. През 2014 г. пазарат на сертификация видимо се раздвижи 

и доста фирми проявиха интерес да се сертифицират. През м. Август, 2015 г. Парламентът прие 

изменения и допълнения на ЗГ (изм. и доп., бр. 28 от 28.08.2015 г.) и отложи срокът за влизане в сила 

на изискванията за сертификация да бъде след 2 години т.е. от 01.01. 2018 г. Това веднага се отрази 

на сертификационния процес и горските фирми се отказаха да внедряват системи за управление на 

качеството или да се сертифицират по FSC. На някои фирми им предстоеше сертификационен одит и 

те отказаха да се сертифицират въпреки че са платили за разработването на системите си и на 

сертифициращите органи. 
Какви са изводите от това действие на ЗГ и какво отражение намират и на ниво община 

Сърница? 
Първо: Управители на голям брой горски, дърводобивни и дървопреработващи фирми 

споделят ,че искат да работят законно, но условията които им се налагат с постоянните промени на 

правилата на работа в горския сектор ги принуждават да работят в „сивия” сектор. Тези фирми нямат 
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нищо против и дори имат необходимост да им си разработят управленски програми и те много добре 

знаят че трябва за спазват не само ЗГ, но и всички останали, като тези свързани със здравословни и 

безопасни условия на труд, опазване на околната среда и др. Оправданието на държавата за 

отлагането на сертификацията с факта, че „не искали да товарят” бизнеса с допълнителни разходи” е 

несериозно, защото с промените на ЗГ през 2015 г. бизнесът беше натоварен достатъчно с разходи по 

превозване на дървесината с пластмасови пластини, поставяне на видео наблюдение на цеховете и 

складовете, както и проследяващи устройства на товарните коли (GPS). Разходите на една 

дърводобивна фирма от района на Сърница са около 7-8 000 лв. за пластмасови пластини; 40 лв. 

такса за тахощайби на месец на един камион (за справка при 10 камиона по 40 лв. = 400 лв. само 

таксата, а което се постави и закупуване и поставяне на апаратите, това става 800 лв.). Годишния 

разход на една скромна горска фирма става 500 лв. годишна такса на камион х 15 бр. камиони = 6 000 
лв. само за такси. Видео наблюденията и те са 2-3 000 лв., макар че не се казва по кой закон може да 

се задължи горски фирма да се „самонаблюдава” и защо. Ако държавата иска да контролира 

движението на горските продукти в т.ч. и на дървесината да си закупи камери, да си го поддържа и да 

си ги използва. Правилно, може би, участниците в срещите дават пример дали при спиране на 

камионите от КАТ горските фирми трябва да платят и за камерите на КАТ.  
Посочваме тези неща и ги свързваме с горската сертификация защото от една страна 

държавата иска да „затегне” режима на движение на дървените материали и продукти от гората и 

товари бизнеса с редица изисквания, които нямат ефект или са със съмнителен такъв, защото 

практиката показва, че и пластините и видео наблюденията могат да бъдат манипулирани, а 

проследяващите устройства и проверките по пътя не дават ефект, а показват наличието на явни и 

прикрити корупционни схеми и практики в горската система. 
Всичко това кара горски фирми, работещите в горската система, да се съмняват в правотата на 

въвежданите ограничения и да виждат в това затруднения и опити да се наложат на пазара само 

приближени към всяка власт фирми. Това се показва и при търговете и при контрола и пр. 
Второ: Държавата, вместо да намали ангажиментите си по контрол, тя всячески увеличава 

това разходно перо, като назначава непроизводителни и неефективни звена в системата, като 

подвижна горска стража към РДГ, подвижни звена към предприятията и какво ли още не. 
А процесите на сертификация по целия свят са въвели системи за доказване на законността и 

спазването на изискванията на стандарти и закони и това се проверява от трета независима страна. 

Държавата в лицето на ИАГ и МЗХ отлагат това – първия път с 5 г., а сега с още 2 г. и не се знае 

следващия път още колко години... Така, ако фирмите се сертифицират, те ще доказват пред себе си, 

чрез провеждането на вътрешни одити, и пред сертифициращите организации че са разработили 

вътрешни правила за контрол, базирани на законовите изисквания и стандартите, и ги спазват. 
Трето: Разходите за сертификация, проверка и контрол са в пъти по-малко от разходите, с 

които се товарят фирмите от държавата (за марки, видеонаблюдения, GPS и пр.), така че това не 

може да бъде оправдание за отлагането на процесите по сертификация. Отлагането само показва че 

държавата не може да се справи с икономически лостове чрез разработване на нови икономически 

стимули и правила за работа в горите, а прибягва до контролно-полицейски методи, които са с най-
нисък ефект. Увеличаването на контролните звена само трупа разход на ИАГ и ДП, но не увеличава 

приходите, защото доста от актовете и наложените наказания са не събираеми и голяма част падат в 

съда поради неадекватни текстове в нормативната уредба и пр. Тези звена са непроизводителни и не 

може да се каже че имат стимул за работа, а само стимул за участие в схемите и това се вижда по 

брой на съставени актове и открити нарушения... 
Четвърто: Държавата отдавна е „избягала” от правата си на контрол върху сертификационния 

процес. Държавата „стимулира” и „отчита” в докладите на ИАГ приръст от броя сертифицирани 

територии по FSC.  В същото време си затваря очите пред очебийни факти, че не е редно и не трябва 
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да се сертифицират цели области с т.нар. групов сертификат. Сертификацията с такъв сертификат 

обезсмисля процеса. Има ДГС/ДЛС в които нарушенията от незаконна сеч са огромни и всеки ден са 

пред прожекторите на медиите и в същото време те са в групов сертификат за устойчиво управление 

на гори и законосъобразно стопанисване на гоите. Пародия от всякъде.  
Всичко това обаче е само почва за нелоялна конкуренция в сертификационния процес. 

Виждайки всичко, което се случва в горския сектор, някои  сертификационни фирми започнаха в 

такива региони да сертифицират фирмите и да им издават  „залпово” сертификати. Не са публична 

тайна протеклите процеси по сертификация приз 2015 г. - гр. Сърница, гр. Велинград, гр. Белица и 

други краища на родината - събиране в кръчмата на всички дърводобивни фирми и „не ни интересува 

колко хора при вас работят, какво работите, какво ще сертифицирате. Дайте парите (по памет 1200 лв 

на фирма) и след седмица ви носим сертификатите. 
Такова отношение, както към груповата сертификация на цели области по FSC, така и на 

десетки горски фирми, наведнъж, по ISO е породено от нормативната уредба. Тези които се 

занимават с процесите по сертификация знаят, че и единия и другият процес по разработване на 

система по FSC и по ISO са свързани с доста време. Изискванията на стандартите и законите 

изискват време за разработване и внедряване, което е свързано с обучение на състава как да спазват 

изискванията е на не допускат нарушения.  
Ролята на държавата не е да контролира сертифициращите организации, а при откриване на 

нарушения в такива фирми и стопанства да сигнализира за отнемане на сертификата. Така фирмите 

няма да имат стремеж само да се „сертифицират”, а ще са на ясно че трябва да спазват изискванията 

на стандарта и законите и това да го доказват пред трета независима организация. Това де отрезви 

желаещите да си платят за да вземат сертификат, а ще изискват от консултантите да обучат 

персонала среща това заплащане да знае какво се изисква и всеки да бъде отговорен. 
В заключение може да се каже че процесите на сертификация на територията на община 

Сърница са при контролирани условия. Процесите са стартирали преди повече от 7-8 години и 

единственото притеснение е „масовото сертифициране” на горски фирми през 2015 г. За сега няма 

достоверна информация за разработена и внедрена СУК в тези фирми, но държавата в лицето на 

общинската и горската администрация са в правото си при провеждане на дейностите в горите да 

проверяват е да изискват валидни документи за акредитация и признаване на сертификат в тези 

сертифицирани фирми. Освен това при наличие на нарушения по ЗГ държавата трябва да 

сигнализира и/или да информира сертифициращия орган за това, защото основно изискване на всеки 

стандарт е сбъдването на законовите разпоредби на страната. 
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