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Насоки за прилагане на 

Система за мониторинг на територията управлявана от ДГС“Шумен“ 
 

1.1. Финансов план на стопанството; 
Представя се финансовия план на стопанството за предходната и настоящата година и се показва 

неговото изпълнение. 
 
1.2. Социални споразумения; 
Предоставя се информация за: 
- Колективен трудов договор, ако има такъв; 
- Допълнителни договорени условия за работещите извън индивидуалното трудово договаряне; 
- Постъпили жалби от страна на работещите и документацията по повод тяхното разглеждане и 

удовлетворяване. 
 
1.3. План / програма за обучение и квалификация на персонала;  
Предоставя се информация за: 
- Програмата за обучение;  
- Протоколи от проведените обучения; 
- Издадени лицензи, сертификати и удостоверения, ако има такива. 
 
1.4.Здравословни и безопасни условия на труд вкл. на работниците на подизпълнителите;  
Предоставя се информация за:  
-  закупено облекло и оборудване на работещите в Организацията; 
- попълнени и подписани в съответните срокове инструктажни книги или проверовъчни листи за 

работещите в т.ч. и на външните подизпълнители; 
- обучения и инструктажи за здравословни и безопасни условия на труд на персонала на 

Организацията и работниците на подизпълнителите; 
- регистрираните трудови злополуки (брой и вид); 
- трудоустроените лица; 
- предоставените обезщетения;  
- проверките за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд от 

работниците на подизпълнителите и резултати от проверките; 
- решенията от проведени заседания на комитети/групи по условията на труд; 
- Оценка на риска на работното място; 
- Договор за трудова медицина и прегледи на служителите на Организацията; 
- резултати от проверки от Инспекцията по труда.  
 
1.5. Ангажиране на заинтересованите страни;  
Предоставя се информация за:  
- кореспонденция и/или споразумения със заинтересовани страни по различни поводи, свързани с 

дейностите на стопанството.  
- срещи и комисии с участие на различни заинтересовани страни. 
- участия на заинтересовани страни в инициативи на стопанството  
- консултации със заинтересованите страни 
- промени в планираните горскостопански практики в резултат от споразумения и предложения от 

заинтересованите страни  
 



1.6. Незаконни/нерегламентирани дейности в горите; 
Предоставя се информация за:  

 - сигнали или жалби за незаконни/нерегламентирани дейности и за предприети действия.  
-  брой и вид на извършените проверки и издадените актове 
-  съставените констативни протоколи за установени нарушения  
-  документация / кореспонденция  с РДГ, РИОСВ, МЗХ или други институции. 
 
1.7. Изпълнение на горскостопанския план; 
Предоставя се информация за:  
- изпълнение на дейностите от горскостопанския план (възобновителни и отгледни сечи, 

залесявания, строителство на горски пътища и др.) спрямо планираното 
- посочва се ако има превишения за някои от дървесните видове или по видове мероприятия; дава 

се обосновка и анализ как в бъдеще се компенсират тези превишения. 
 
1.8. Промени в границите, собствеността, функционалността и предназначението на 

територии в рамките на стопанството; 
Предоставя се информация за: 
- промени в площта на ГСЕ 
- промени в собствеността,  
- смяна на предназначението на горски територии 
- промени във функционалното предназначение на териториите (видове и площи: напр. нови 

вододайни зони, гори във фаза на старост и др.) 
-  заличаване/обявяване/промени на защитените територии и защитените зони.  
- промяна в заповедите или планове за управление на защитени територии и зони 

 
1.9. Здравословно състояние на гората; 
Предоставя се информация за: 
- брой попълнени сигнални листи, обобщени справки 
- идентифицирани болести и вредители   
- възникнали природни нарушения (ветровали, снеголоми, пожари и др.) 
- негативни въздействия от антропогенни дейности - напр. атмосферно замърсяване, смолодобив 
- предприети мерки/дейности за подобряване на здравословното състояние на гората (предписания 

и съгласуване с РДГ, ЛСЗ, РИОСВ, досиета на обекти с проведени санитарни и принудителни сечи.)  
 
1.10. Ползване/добиви и горскостопански дейности; 
Предоставя се информация за:  
- количества на добитите дървесни и недървесни продукти за текущата година  
- други договори (договори за аренда, договори по ЗЛОД, договори по Закона за концесиите и др.)  
- площи на проведените сечи – по видове сечи (ГФ 1, ГФ 5 и др.).  
- ремонти и строежи на пътища и съоръжения свързани с горскостопанските дейности. 
 - площ на залесяванията и почвоподготовка за текущата година  
-  използване на торове и пестициди – площи по видове 
 
1.11. Гори с висока консервационна стойност;  
Предоставя се информация за: 
- Процедурата за мониторинг на ГВКС 
- брой мониторирани видове  
- брой мониторирани екосистеми 
- мониторинг на други консервационни стойности (ВКС 4 и ВКС 6)  

 
1.12. Представителни образци от естествени горски екосистеми; 
Предоставя се информация за:  

 - Процедурата за мониторинг на ГВКС  
 - списък на гори във фаза на старост (ако има промени в ГФС се посочва каква е причината и с 
какви територии се компенсират)  
 - брой мониторирани екосистеми (ВКС 3) (здравословното състояние, динамика на структурата и 
състава, сукцесионни процеси, негативни тенденции.) 
 

1.13. Въздействие на дейностите по управление върху околната среда;  



Предоставя се информация за:  
 - кратък преглед на използваните лесовъдски системи и процесите на възобновяване.  
 - наличие и разпространение на инвазивни видове.(ако има) 
 - мониторинг на видове и екосистеми по т.1.11 и 1. 12 по-горе  
 - резултати и негативни въздействия от използваните биологични агенти, пестициди и торове;  
 - данни за честотата, разпространение и степен на повреди от природни бедствия в резултат от 
горскостопански дейности. 
 - негативни въздействия върху водни ресурси, ако има такива вследствие на проведените 
горскостопански дейности. 
 - негативни въздействия върху почвите (ерозия, уплътняване, замърсяване, др.), ако има такива 
вследствие на проведените горскостопански дейности. 
 - състоянието на постоянни и временни горски пътища 
 - наличие на отпадъци в горските територии - констативни протоколи, предприети действия. 
 

1.14. Въздействие на дейностите по управление върху социалната среда;  
Предоставя се информация за: 

 - жалби и сигнали, свързани с правата и собствеността на местните общности,  засегнати и 
заинтересовани страни и начина, по който са разрешени. 
 - въздействия върху източници на питейна вода и други ползвания на водни ресурси - ВКС 4.1 от 
Доклада за ГВКС. 
 - използване на дървесни и недървесни продукти от местни фирми - представя се справка за 
предоставените продукти и услуги. 
 - снабдяване с дърва на местното население - посочват се списъци от кметове, количества, брой 
позволителни или друга информация. 
 - обекти от културно-историческо, икономическо екологично, религиозно или духовно значение за 
местните общности - Данни за тяхното състояние съгласно изискванията за мониторинг на ВКС 6 от 
Доклада за ГВКС. 
 

1.15. Промени в околната среда; 
Предоставя се информация за:  

 - Редки и застрашени местообитания - данни от т. 1.12. Представят се попълнени проверовъчни 
листи за редки и застрашени местообитания - ВКС 3 от Доклада за ГВКС. 
 - Популации на редки и застрашени видове от т.1.11. Представят се попълнени проверовъчни 
листи за популации на редки и застрашени видове - ВКС 1.2 и ВКС 1.3. от Доклада за ГВКС. 
 - Защитени територии и зони – Заличаване/обявяване на защитени територии или защитени зони. 
Ако има промяна в техните заповеди или имат нови планове за управление. Ако има настъпили промени 
вследствие на природни или антропогенни въздействия. 
 - Големи природни нарушения - дава се информация за настъпили каламитети, пожари или други 
неблагоприятни въздействия. Посочват се и предприетите мерки. 
 


