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ЗАПОВЕД  
   № 360/24.07.2018г. 

 
Във връзка с приетите принципи и критерии на Съвета за стопанисване на горите и с оглед 
изпълнението и спазването на Принцип 4 от Националния стандарт за отговорно управление на 
горите в България (FSC-STD-BGR-01-2016 V-1) 
 

НАРЕЖДАМ: 

1. чл.2 от ЗЗЛД  - лесничей  в ТП ДГС“Шумен“ да изготви и поддържа актуален Списък с имена 
и контакти на организации, институции, ключови представители на различните 
заинтересовани страни от местната общност. При установяване на нови заинтересовани 
страни, същите се включват в Списъка. 

2. При обсъжданията по подготовката и разглеждането на ГСП, да се уведомяват и канят за 
участие представители на всички заинтересовани страни по т. 1 (включително местното 
население и неправителствени социални и екологични организации), с цел установяване и 
отчитане на интересите им, избягване на случаи на нарушаване на права, засягане на ресурси 
и територии в процеса на планиране на горскостопанските дейности.  (Индикатори 4.2.1, 
4.2.2, 7.6.1) 

3. Ежегодно, чл.2 от ЗЗЛД  – зам.директор в ТП ДГС“Шумен“ да изпрати до кметовете на 
населените места информация за подотделите, в които е планирано провеждане на 
горскостопански мероприятия през годината и контакти за обратна връзка в случай, че 
заинтересованите страни желаят да коментират или поискат промяна на горскостопанските 
дейности. В писмото да се включи и искане тази информация да бъде поставена на 
информационното табло на общината/кметството. Информацията се поставя и на 
информационното табло и интернет страницата на ДГС“Шумен“. (Индикатори  4.2.1, 4.2.2, 
7.6.2, 7.6.6) 

4. Ежегодно да бъде организирана среща със заинтересованите страни по т.1, на която като 
минимум да бъде предоставена информация и обсъдени следните теми: 

- права и задължения на местните общности, засегнатите и заинтересовани страни, 
свързани с дейността и територията на ТП ДГС“Шумен“ (Индикатори 4.1.2, 4.1.3, 
7.6.3) 

- планирани дейности за съответната година, територии в които ще се изпълняват, 
възможностите и начините за промяна на тези дейности в случай, че са засегнати права 
на собственост и ползване; (Индикатори  4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 7.6.2, 7.6.6) 

- подходящи възможности за заетост, обучение и други услуги, които ТП ДГС“Шумен“ 
предлага; (Индикатор 4.3.1, 7.6.3) 

- възможностите за местно социално-икономическо развитие вкл. възможни съвместни 
дейности, проекти и инициативи с местните общности, засегнати и заинтересовани 
страни; (Индикатори 4.4.1, 4.4.2, 7.6.3) 

- мерки за опазване на места със специално културно, екологично, икономическо, 
религиозно или духовно значение за местните общности; получаване на информация за 
нови такива. (Индикатори 4.7.1., 4.7.2., 7.6.3, 7.6.6)  



5. Когато информирането на заинтересованите страни не може да се осъществи чрез писма или 
чрез публични информационни съобщения,  отговорните служители по т. 2 и 3 предприемат 
мерки то да се случи по друг ефективен начин съобразно случая. (Индикатор 4.2.2.) 

6. Срещите по т.3. и т.4 да се документират. чл.2 от ЗЗЛД  - лесничей в ТП ДГС“Шумен“ да 
поддържа досие с протоколите и съпътстващата документацията от срещите (покани, 
материали и др.).  

7. Получени предложения и коментари от засегнатите и заинтересованите  страни относно 
планиране и провеждане на горскостопанските дейности и тяхното въздействие да се 
разгледат и да се вземат предвид по целесъобразност. За предложенията и коментарите, 
които не са счетени за целесъобразни да се даде аргументиран отговор, който да се включи в 
протоколите или да се изпрати допълнително. (Индикатор 4.2.4 и 4.2.5)  

8. чл.2 от ЗЗЛД  - лесничей в ТП ДГС“Шумен“ поддържа регистър на получените предложения 
от заинтересовани/ засегнати страни и описва статуса на всяко едно направено предложение 
– дали е било прието или отхвърлено, както и мотивацията за това. (Индикатор 4.2.3.) 

9. чл.2 от ЗЗЛД  – отговорник  “Човешки ресурси” при ТП ДГС“Шумен“ да обявява свободните 
работни места в териториалното поделение на Агенцията по заетостта (Бюро по труда). При 
набиране на персонал за вакантна длъжност да се предпочитат местни хора (населено место, 
община, област), когато кандидатите са равнопоставени по отношение образование и 
професионален опит (Индикатор 4.3.2.) 

10. чл.2 от ЗЗЛД  – лесничей в ТП ДГС“Шумен“ организира разработването и прилагането на 
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС“Шумен“ вкл. разработването и 
прилагането на мерки за предотвратяване и намаляване на негативните въздействия. 
(Индикатор 4.5.1) 

11. Преди началото на всяка горскостопанска дейност да се попълва Лист за предварителна 
идентификация на ключови елементи и определяне потенциалните екологични и 
социални въздействия.  

12. Получени жалби или оплаквания от засегнати/заинтересовани страни, по отношение на 
въздействието на горскостопанските дейности се разглеждат съгласно Вътрешните правила 
по Заповедта за Принцип 1, т.6 (Критерий 4.6.) 

13. Местата със специално културно, екологично, икономическо, религиозно или духовно 
значение за местните общности да бъдат определени като част от процеса по 
идентифициране на ГВКС и да бъдат включени като ВКС 6 в Доклада за ГВКС. 
(Индикатори 4.7.1, 4.7.2) 

14. В случай, че бъде получена информация или бъдат открити нови (невключени в Доклада за 
ГВКС) места от културно, екологично, икономическо или религиозно значение, 
горскостопанските дейности в и около тях (в периметър съгласно съответната категория от 
ръководството за ГВКС – ВКС 6) да бъдат прекратени незабавно до съгласуване на мерки за 
тяхното опазване с местните общности и в съответствие с изискванията на местното и 
националното законодателство. (Индикатор 4.7.3) 
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