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ЗАПОВЕД  

      № 362/24.07.2018 год. 
 

Във връзка с приетите принципи и критерии на Съвета за стопанисване на горите и с 
оглед изпълнението и спазването на Принцип 6 от Националния стандарт за отговорно 
управление горите в България (FSC-STD-BGR-01-2016 V-1) 

 

НАРЕЖДАМ: 
 

1. Определям чл.2 от ЗЗЛД  отговорник по сертификацията в ТП „ДГС-Шумен“ да 
направи анализ на екологичните стойности на територията на ТП „ДГС-Шумен“ и извън нея, 
които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности и да определи 
потенциални рискове и мерки за опазване, като включва и информация постъпила от 
засегнати/заинтересовани страни (виж Приложение … Примерен анализ/разработка на 
екологичните стойности на територията на ТП „ДГС-Шумен“ и извън нея, които могат да 
бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности). (Индикатор 6.1.1) 

2. В процеса на маркиране на всяко насаждение за сеч и при строеж на горски пътища да 
се попълва Лист за предварителна идентификация на ключови елементи на околната среда и 
социалното въздействие, като оценката се извършва за всеки един елемент от листа и за 
елементи, идентифицирани за насаждението/горския път, се дефинират мерки за опазване в 
съответствие с посочените в чек листа референтни документи. Листът за предварителна 
идентификация при маркиране се попълва от служителя извършил маркирането в съответното 
насаждение и съдържанието му се одобрява от старши лесничея на участъка. Листът за 
предварителна идентификация при строителство на горски пътища се попълва от зам. директора 
и ми се предоставя за одобрение, като става неразделна част от документацията на обекта.  

3. Листът за предварителна идентификация при маркиране да се включва в досието на 
обекта. Наличието на ключови елементи на околната среда и елементи на потенциално социално 
въздействие за насаждението, както и дефинираните мерки за опазване за идентифицираните 
елементи да се описват в карнет-описа в част „Особени положения по провеждането на сечта”. 
Дефинираните мерки за опазване, отнасящи се за дърводобивния процес, да се включват и в 
технологичния план, като служителят, отговорен за обекта, следи за изпълнението им, като при 
установено неизпълнение на мерките да се предприемат съответни коригиращи действия. 
(Индикатори 6.2.1, 6.3.1, 6.4.3, частично 6.4.4) 

4. В случай на установени значими негативни въздействия върху околната среда  в 
процеса на провеждане на горскостопанските дейности, старши лесничеят на участъка да 
определи мерки за смекчаване на негативното въздействие, предотвратяване на по-нататъшно 
увреждане и/или възстановяване на увредените елементи. Определените мерки се свеждат до 
знанието на изпълнителите и на служителите на стопанството, отговарящи за обекта и 
прилагането им се контролира. (Индикатор 6.3.2). 

5. При изпълнение на мерките за контрол на бракониерството, теренния персонал следи и 
предприема мерки за предотвратяване на умишленото улавяне, убиване, унищожаване и 



събиране на редки, застрашени и защитени видове, идентифицирани на територията на 
стопанството. (Индикатор 6.4.5). 

6. Възлагам на чл.2 от ЗЗЛД – лесничей при ТП „ДГС-Шумен“ да изготви списък на ГФС 
и основните естествени горски екосистеми, които се срещат на територията на стопанството, 
като се използва информация от горскостопанския план и доклада за ГВКС.  

За типовете горски екосистеми за които не са налични насаждения в благоприятно 
природозащитно състояние с обща площ поне 10% от площта на екосистемата, за 
представителни образци се отделят и насаждения в незадоволително природозащитно състояние 
(например с нарушена структура и видов състав, насаждения с издънков произход за 
широколистните).  

В определените насаждения не се провеждат горскостопански дейности, с изключение на 
дейности за възстановяване до състояние близко до естественото (например залесяване за 
възстановяване на деградирали и изчезнали екосистеми) и подобряване на природозащитното им 
състояние. (Индикатори 6.5.1-6.5.6) 

7. Най-малко половината от площта по т.6 (най-малко 5% от територията на ГСЕ) се 
определя като гори във фаза на старост (ГФС) в съответствие с изискванията на националното 
ръководство „Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна 
стойност в България”. При липса на достатъчно гори с характеристиките на ГФС на територията 
на ТП „ДГС-Шумен“, се определят гори с потенциал за превръщането им в ГФС. В 
насажденията, определени като ГФС, не се допуска лесовъдска намеса и извличане на дървесина, 
освен в случаите на едроплощни природни нарушения, заемащи над 30% от площта на 
съответния подотдел, определен като ГФС. (Индикатор 6.5.4)  

8. Списъците по т.6. и т. 7 да ми се представят за утвърждаване от чл.2 от ЗЗЛД - лесничей 
при ТП „ДГС-Шумен“.  

9. Насажденията, определени за представителни образци и ГФС, не променят статута си 
на такива и се включват в списък (виж таблица „Представителни образци и ГФС“), отбелязват 
се в горскостопанския план и на горски карти (препоръчително и в ГИС). (Индикатор 6.5.7) 

10. Определям чл.2 от ЗЗЛД – лесничей при ТП „ДГС-Шумен“  да направи проучване за 
наличие на естествени растителни съобщества (включително ливадни, храстови и др.) или 
характеристики на местообитания, които са съществували на територията на ТП „ДГС-Шумен“, 
но изчезнали/деградирали в резултат на горскостопанските дейности (например пресушаване на 
влажни зони за усвояване на площи, залесяване на ливади/степи, трансформация на крайречни 
гори в тополови култури или реконструкция на широколистни гори чрез иглолистни култури и 
др.), да се планират и приложат мерки за възстановяването им вкл. и в дългосрочен план. 
(Индикатор 6.6.2)   

11. Определям чл.2 от ЗЗЛД - лесничей да поддържа актуална база данни по отношение 
на:  

1) списъци на ловните и риболовни сдружения и други ползватели на дивечови и рибни 
ресурси с дейност на територията на ;  

2) годишни планове за отстрел на дивеч и реализирания годишен отстрел на дивеч;  
3) установени нарушения на Закон за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД)  и Закон за 

рибарството и аквакултурите (ЗРА) на територията на ТП „ДГС-Шумен“;  
4) регистър за добива на недървесни горски продукти (виж заповед за Принцип 5, т.5). 

(Индикатори 6.6.4 и 6.6.5). 
12. Определям чл.2 от ЗЗЛД – зам.директор при ТП „ДГС-Шумен“  да осъществява 

контрол дали при проектирането, строежа и поддръжката на горски и извозни пътища се 



прилагат мерки за опазване на водните течения, водните тела, крайречните зони и тяхната 
екологична свързаност, включително: 

- Пресичането на водни течения се свежда до възможния минимум; 
- Пресичането на водни течения се планира преди започване на дейностите и се указва на 

съответните карти; 
- Когато се налага пресичане на водни течения се изграждат защитни съоръжения (напр. 

мостове, дървени скари, каменна облицовка на дъното и др.) или се поставят тръби; 
- Пресичането на водни течения е перпендикулярно на течението; 
- Нови пътища не се строят в речните корита. Съществуващите пътища в речните корита 

се затварят и не се използват; 
- Горските и извозните пътища в ниските части на долините са възможно най-отдалечени 

от водните течения; 
- Водостоците се проектират по начин, който не пречи на миграцията на рибата, не 

формират бързи течения или речни легла, неподходящи за рибата; 
- Дренажните канали не се заустват в естествени водни течения. Когато това е неизбежно, 

се инсталират шахти за улавяне на почвените частици, които редовно се почистват. (Индикатор 
6.7.2) 

13. Определям чл.2 от ЗЗЛД – зам.директор при ТП „ДГС-Шумен“ да осъществява 
контрол дали при горскостопанските дейности се планират и прилагат мерки за опазване на 
водните течения, водните тела, крайречните зони и тяхната екологична свързаност, включително:  

- Машините за дърводобив и транспорт на дървесина не трябва да навлизат във водните 
течения, освен на определените и проектирани за целта места за пресичане; 

- Не се извършва извоз на дървесина и преминаване на транспортни средства по 
протежение на водни течения или речни корита. В случаите, когато няма друга технологична 
възможност, това се позволява след одобрение на директора на чл.2 от ЗЗЛД – зам.директор при 
ТП „ДГС-Шумен“, 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 и водни тела. Остатъци от сечта, попаднали във водното 
течение или речното легло, се отстраняват своевременно; 

- Не се създават бариери на водни течения, потоци и рибни проходи; 
- Временни складове за дървесина не се изграждат в/върху постоянни водни течения. 

(Индикатор 6.7.3) 
14. За опазване на водните ресурси и крайречните зони, по протежение на всички 

постоянни водни течения и водни тела се формират буферни зони с ширина не по-малко от 15 м., 
където: 

- Не се извършва дърводобив или той е с интензивност до 5% от запаса на дървостоя в 
буферната зона; 

- Дърводобивните дейности в буферната зона не трябва да създават отворени 
пространства с диаметър по-голям от 10 м; 

- Мъртвите и умиращи дървета в буферната зона се отстраняват само при опасност за 
живота и здравето на хората или създават предпоставки за намаляване на проводимостта на 
водното течение; 

15. Възлагам на чл.2 от ЗЗЛД – зам.директор при ТП „ДГС-Шумен“ да организира 
инвентаризация и постоянен мониторинг на естествените водни течения, водни тела и крайречни 
зони на територията на ТП „ДГС-Шумен“. При установени значими увреждания и/или 
деградация на горепосочените елементи и на тяхната екологична свързаност, както и влошаване 



на показателите за количеството и качеството на водата, в резултат от дейности на ТП „ДГС-
Шумен“ (вкл. дейности в миналото), да планира и следи за изпълнението на мерки за 
възстановяване и/или смекчаване на негативните въздействия и спиране на деградацията. За 
местата в които се наблюдава продължаваща деградация на водните течения, водните тела, 
количеството и качеството на водите, причинени от дейности на трети страни, да информира 
съответните отговорни институции и да окаже съдействие при изпълнение на мерките за 
смекчаване на негативните въздействия и спиране на деградацията. (Индикатори 6.7.5, 6.7.6 и 
6.7.7) 

16. Забранявам:  
1) превръщането на естествени гори в горски плантации и горски култури, както и 

промяна на предназначението им;  
2) превръщането на горски култури в горски плантации;  
3) превръщането на горски плантации и горски култури в земи за друг вид ползване, ако 

преди създаването на плантацията или културата на това място е имало естествена гора. 
Превръщане по т.1, т.2 и т.3 се разрешава само в случаите когато превръщането:  

а) засяга площ не по-голяма от 0,5 % от общата площ на ТП „ДГС-Шумен“ към момента 
на сертифициране; и  

б) носи ясни, съществени, допълнителни и дългосрочни защитни ползи за ТП „ДГС-
Шумен“;  

в) не създава опасност или вреда за високите консервационни стойности (ВКС), нито 
уврежда места или източници, необходими за поддържането и подобряването на тези стойности. 
За превръщане, свързано с изграждане на инфраструктурни обекти от национална значимост, 
както и обекти свързани с националната сигурност и отбраната, не се изисква изпълнение на 
горепосочените изисквания. 

Когато превръщането е необходимо с цел да се възстанови едроплощно природно 
нарушение не се прилага ограничението по т.1 и т.2. 

При планиране на процедури за превръщане или промяна на предназначението на 
залесени горски територии се прави писмена обосновка за необходимостта от превръщането, 
която включва информация по отношение на изискванията посочени в т.а), б) и в) по-горе. 
(Индикатори 6.9.1 и 6.9.2) 

17. Възлага се чл.2 от ЗЗЛД – лесничей при ТП „ДГС-Шумен“ да създаде и поддържа база 
данни с актуална информация за горските плантации и горските култури, създадени след 
1.11.1994 в следствие на превръщане на естествени гори. Насажденията в горепосочената база 
данни се изключват от обхвата на сертификация, освен в случаите, когато:  

1) са предоставени ясни доказателства, че ТП „ДГС-Шумен“ не е директно или 
индиректно отговорна за превръщането;  

2) превръщането създава ясни, съществени, допълнителни и дългосрочни защитни ползи 
за територията, обект на сертификация;  

3) общата площ на тези горски плантации и горски култури не превишава 5% от общата 
площ на ДЛС/ДГС. (Индикатори 6.10.1 и 6.10.2) 
 
ДИРЕКТОР: чл.2 от ЗЗЛД 

/ чл.2 от ЗЗЛД / 
 
 
 
 


