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ЗАПОВЕД № 363/24.08.2018 г. 
 

Във връзка с приетите принципи и критерии на Съвета за стопанисване на горите и с оглед 
изпълнението и спазването на Принцип 7 от Националния стандарт за отговорно управление 
горите в България (FSC-STD-BGR-01-2016 V-1) 
 

 
НАРЕЖДАМ: 

 
1. Утвърждавам и въвеждам Политика за управление на горите на територията на ТП 

„ДГС-Шумен“, разработена в съответствие с Националната стратегия за развитие на горския 
сектор в Република България за периода 2013 - 2020 г. и изискванията на Националния стандарт 
за отговорно управление горите в България. (Индикатор 7.1.1) 

2. чл.2 от ЗЗЛД – лесничей при ТП „ДГС-Шумен“  да публикува документа по т.1 на 
интернет страницата на ТП „ДГС-Шумен“  или да го постави на информационното табло на 
стопанството. (Индикатор 7.1.3) 

3. Утвърждавам и въвеждам измеримите показатели за постигане целите на управление. 
(При изработване на документа се използва Примерната разработка на Измерими показатели 
за постигане целите на управление) (Критерий 7.3) 

4. Определям чл.2 от ЗЗЛД – зам.директор при ТП „ДГС-Шумен“   да ревизира и 
актуализира съответните планиращи документи съобразно резултатите от външни проверки, 
оценки и сертификационни одити; коментари и предложения на заинтересовани страни; нова 
научна и техническа информация и промени в екологичните, социални и икономически условия. 
Актуализираните документи ми се предоставят за одобрение. Промените в документацията по т.4 
своевременно се свеждат до знанието на съответния персонал на ТП „ДГС-Шумен“. (Критерий 
7.4) 

5. При поискване от страна на заинтересовани и/или засегнати страни инж. Тодор 
Геронтиев – зам.директор при  ТП „ДГС-Шумен“,   предоставя след съгласуване и одобрение от 
мен резюме на съответния планиращ документ или негово копие, като се спазват вътрешните 
изисквания за конфиденциалност. При искане за изпращане на документите по куриер или по 
пощата, заявителя трябва да заплати разходите по изпращането. (Критерии 7.5) 
 
 
 
ДИРЕКТОР: чл.2 от ЗЗЛД 
 
/чл.2 от ЗЗЛД/   

 


