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ЗАПОВЕД  
      №365/24.07.2018 г. 

 
 
Във връзка с приетите принципи и критерии на Съвета за стопанисване на горите и с оглед 
изпълнението и спазването на Принцип 9 от Националния стандарт за отговорно управление 
горите в България (FSC-STD-BGR-01-2016 V-1) 
 

 
НАРЕЖДАМ: 

 
1. Приемам и утвърждавам Доклада за ГВКС на територията на ТП“ДГС-Шумен“, 

изготвен съгласно Практическото ръководството за „Определяне, управление и мониторинг на 
гори с висока консервационна стойност в България“, както и изготвените специализирани карти 
към него.  (индикатор 9.1.1 и индикатор 9.1.2.) 

 
 2. чл.2 от ЗЗЛД – отговорник по сертифицирането в  ТП“ДГС-Шумен“ да архивира цялата 
необходима информация: протоколи, паметни записки, особени мнения, допълваща информация 
и други при извършените консултации със заинтересованите страни, засегнатите страни и 
експерти в съответните области, писмата за уведомяването им, както и взетите решения при 
изготвянето на Доклада и разработването на специфични дейности за поддържане и/или повишаване на 
установените ВКС. Да информира засегнатите и заинтересованите страни и експертите в 
съответните области, че могат текущо да подават към ТП“ДГС-Шумен“ нова информация за 
актуализиране на Докладът за ГВКС. Цялата документация в неразделна част от доклада за 
ГВКС (Виж Образец на писмо до заинтересованите страни. Писмото може да се качи и на 
интернет сайта на стопанството.) (Индикатор 9.1.3, индикатор 9.1.6 и Индикатор 9.2.3).  
 
 3. Докладът за ГВКС се съхранява при от чл.2 от ЗЗЛД – отговорник по сертифицирането в 
ТП“ДГС-Шумен“ и е публично достъпен. Докладът за ГВКС се публикува на интернет 
страницата на стопанството. (Индикатор 9.1.4) 
 
 4. Докладът за ГВКС се актуализира текущо при наличие на нова информация, 
аргументирана обосновка и консултация със заинтересованите и засегнати страни. Не се допуска 
актуализиране на определените ГФС освен с изключенията при едроплощни нарушения. 
Актуализацията се извършва от чл.2 от ЗЗЛД – отговорник по сертифицирането в ТП“ДГС-
Шумен“.  (Индикатор 9.1.5) 

 
 5. Идентифицираните специфични дейности за поддържане и/или подобряване на 
установените ВКС, които следва да се прилагат преди и по време на провеждане на 
горскостопанските дейности и целят предотвратяване на щетите и идентифицираните заплахи за 
ВКС, дори когато научната информация е непълна или неубедителна или уязвимостта на ВКС е 
неопределена, да бъдат отразени в съответните планиращи документи. чл.2 от ЗЗЛД – 
зам.директор при ТП“ДГС-Шумен“, отговаря за съгласуването на ГВСК с горскостопанския план 
и останалите планиращи документи. (Индикатор 9.2.2, индикатор 9.2.4, индикатор 9.3.1 
индикатор 9.3.2.) 
 



 
 6. Дейности, които увреждат ВКС се преустановяват незабавно и се предприемат действия 
за възстановяване  и защита на засегнатите ВКС, чрез издаването на заповед за всеки конкретен 
случай. Заповедите се свеждат веднага след тяхното подписване до знанието на целия 
лесовъдски персонал на ТП“ДГС-Шумен“ и работниците в съответния обект срещу подпис. 
(Индикатор 9.3.3.) 
 
 7. В съответствие с препоръките за мониторинг на ВКС в Доклада за ГВКС на ТП“ДГС-
Шумен“ се прилага система за периодичен мониторинг на идентифицираните ВКС и 
ефективността на прилаганите дейности за поддържане и/или повишаване на ВКС. 
Заинтересованите страни по т.1.1 от Заповедта по Принцип 4 се информират чрез писма, 
електронна поща или други средства за комуникация, че могат да вземат участие в мониторинга 
на ВКС и, че всяка предоставена от тях информация и данни ще бъдат взети предвид при 
изготвяне на анализа на резултатите и съответните мерки за управление. Системата за 
периодичен мониторинг включва: попълнените стандартни формуляри за мониторинг(за 
растения, животни, екосистеми) по Системата за мониторинг на биологичното 
разнообразие и ГВКС, предварителната оценка за въздействието върху околната среда, 
технологичните планове, както и от представени проверовъчни листове, рапорти, доклади от 
лесовъдския персонал на стопанството, информация и данни на засегнати и/или заинтересовани 
страни, експерти. (Индикатори 9.4.1, 9.4.3, 7.6.4.) 
 
 8. Като част от анализа на резултатите от проведения мониторинг в горските територии, 
ежегодно да се представя обобщен анализ на промените в състоянието на ГВКС, ефективността 
на проведените дейности за поддържане и/или подобряване  на ГВКС съгласно плановата 
документация на стопанството. Анализът да се изготвя от чл.2 от ЗЗЛД – отговорник по 
сертифицирането в ТП“ДГС-Шумен“ въз основа на документацията по т.7. При изготвянето на 
анализа се включват и постъпили информация, данни, мнения и предложения от страна на 
експерти, засегнатите и заинтересовани страни. (Индикатор 9.4.2 и индикатор 9.4.4.) 

 
 9. В процеса на планиране на горскостопанските дейности за годината да се използват 
резултатите по т.7 и т.8 като се посочат конкретни дейности за поддържане и/ или подобряване 
на ВКС, които да се включат във финансовия план на предприятието. Прилаганите мероприятия 
следва да  се адаптират, когато мониторингът или друга нова информация показват, че те са 
недостатъчни да осигурят поддържане и/ или повишаване на ВКС.  Отговорник чл.2 от ЗЗЛД  – 
зам.директор в ТП“ДГС-Шумен“. (Индикатор 9.4.5.) 
 
 
 
 
 
 
ДИРЕКТОР: чл.2 от ЗЗЛД 

/чл.2 от ЗЗЛД / 
 

 
 


