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ЗАПОВЕД 
    № 361/24.07.2018 г. 

 
 
Във връзка с приетите принципи и критерии на Съвета за стопанисване на горите и с оглед 
изпълнението и спазването на Принцип 5 от Националния стандарт за отговорно управлението на 
горите в България (FSC-STD-BGR-01-2016 V-1) 
 

НАРЕЖДАМ: 
 
1. чл.2 от ЗЗЛД  - лесничей  в ТП ДГС“Шумен“ да изготви актуален списък на дървесните и 

недървесни продукти и екосистемни услуги на територията на стопанството и анализ за 
възможностите за използване и предоставяне. Ако ползването на някои от продуктите или 
екосистемните услуги би довело до отрицателно въздействие на тяхното състояние, то техния 
добив или ползване се забранява със специална заповед. (Индикатори 5.1.1 и 5.1.3) 

2. Актуалният списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги на 
територията на стопанството за възможностите за стопанско използване и предоставяне след мое 
одобрение да се изпрати до потенциални клиенти, да се постави на информационното табло на 
стопанството, както и да се публикува на интернет страницата на стопанството. (Индикатори 
5.1.2 и 5.4.1)  

 
1. чл.2 от ЗЗЛД  - лесничей в ТП ДГС“Шумен“ да организира публикуването на интернет 

страницата на ДГС-Шумен на следните документи, когато са налични: 
-   целите на управление, формулирани в горскостопанския план;  
- оценка на дървесните и недървесни ресурси и екосистемни услуги в горскостопанския 

план;  
- областни планове за развитие на горите; 
- планове за управление на ЗЗ и ЗТ;  
- ловоустройствен план;  
- доклад за ГВКС.   
 
3. При необходимост от превишаване на средно годишното ползване на дървесина поради 

изоставане в изпълнението на предвижданията по ГСП, природни нарушения или други 
извънредни обстоятелства, да ми се представя подробен анализ (обяснителна записка)  за 
причините, които го налагат, като при това се следи добива през годините с натрупване, за да не 
се допуска сумарно надхвърляне на общото позволено ползване за целия планов период. 
Анализът се изготвя от чл.2 от ЗЗЛД  – зам.директор в ТП ДГС“Шумен“ (Индикатор 5.2.4) 

4. Ако в края на действието на ГСП се случат едроплощни нарушения, които не могат да 
бъдат компенсирани от планираното общо ползване за периода на действие на горскостопанския 
план, то се изготвя подробен анализ по площи, дървесни видове и количества повредена 
дървесина, които се предоставят при изготвянето на заданието за следващия ГСП и трябва да се 
имат предвид при планирането на ползването в него. Анализът и контролът по отразяването в 
следващия ГСП се извършва от чл.2 от ЗЗЛД  – зам.директор в ТП ДГС“Шумен“  (Индикатор 
5.2.4) 
 5. чл.2 от ЗЗЛД  - лесничей  в ТП ДГС“Шумен“ да създаде и поддържа регистър за добива 
на недървесни горски продукти и услуги. Да се следи да не се надвишат нивата на устойчиво 
ползване на недървесни горски продукти и услуги. (Индикатор 5.2.5) 



6. чл.2 от ЗЗЛД  - лесничей  в ТП ДГС“Шумен“ да изготви подробен писмен анализ 
относно положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански 
дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги. Отчитат се социалните 
и екологични външни ефекти. В случаите на констатиране на отрицателно въздействие да се 
предприемат незабавни действия за предотвратяването им чрез съобразяване на изводите от 
анализа при планирането на предстоящите мероприятия. (Виж примерна структура на Анализ на 
положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански 
дейности). (Индикатори 5.3.1 и 5.3.2)  

7. Писменият анализ относно положителните и отрицателните външни ефекти от 
изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и 
екосистемни услуги, както и планираните мерки за отстраняването на отрицателните въздействия 
се изпраща до заинтересованите местни общности за консултации и се публикува на интернет 
страницата на стопанството. (Индикатори 5.3.1 и 5.3.2) 

8. За да се намалят отрицателните външни социални и екологични ефекти, чл.2 от ЗЗЛД  – 
зам.директор в ТП ДГС“Шумен“ при изготвяне на анализа по т.7 да предвиди сроковете за добив 
и транспортиране на дървесината и недървесните горски продукти, така че да не се 
възпрепятстват други дейности като лов, сватбуване на дивеча, опазване на токовища и добив на 
недървесни продукти (бране на гъби, билки, зеленина и горски плодове), както и ползването на 
екосистемните услуги (ползване на водни ресурси, туризъм, рекреация, събития от местно 
значение и др.). Тези условия да се предвидят и в договорите за добив на дървесина. (Индикатор 
5.3.3) 
 9. Финансовите, лесовъдските и административните разчети за годината, да се планират 
така, че приходите за управление и контрол на държавните горски територии да са достатъчни за 
покриване на разходите. Планирането на приходите и разходите да е съобразено с темповете на 
пазара на труда, пазара на дървесините и недървесните горски продукти и услуги. В годишните 
разчети да се включат всички разходи, определени за превенция, ограничаване или компенсиране 
на негативните външни ефекти в социален и екологичен аспект в резултат на горскостопански 
дейности, съгласно анализа по т. 6 от настоящата заповед. (Индикатори 5.5.1 и 5.5.2 и 5.5.3 и 
5.3.3) 

10. Определям чл.2 от ЗЗЛД  – гл.счетоводител и чл.2 от ЗЗЛД  – зам.директор в ТП 
ДГС“Шумен“, както и отговорника по сертифицирането за отговорни длъжностни лица по 
спазване изискванията  на Критерий 5.5. от Принцип 5 на Стандарта. (Индикатори 5.5.1 и 5.5.2 
и 5.5.3) 

 
 

 
ДИРЕКТОР: чл.2 от ЗЗЛД   

/чл.2 от ЗЗЛД  / 
 


