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Списък на термини
Акредитация: процедура, на базата на която упълномощен орган предоставя
сертификат, удостоверяващ, че дадена организация/ лице са квалифицирани да
извършват определени дейности.
Горски мениджър: Физическо лице, което има правомощия и квалификация за
управление на УГСЕ.
Индикатор: качествени, количествени или описателни данни, които периодично
се оценяват и следят с цел да бъде проучена тенденцията на промените
(източник: Междуправителствен семинар за критериите и индикаторите на
устойчивото управление на горите).
Кандидат за регионална сертификация: организация, представляваща
собственици на гори и оторизирана от тях да кандидатства за сертификация на
даден регион.
Кандидат за участие в регионална сертификация: организация или лице с
права и задължения на собственик на гори или ползватели на гори, които по
желание решават да следва устойчивото управление на гори.
Критерии за устойчиво развитие: характеристики или свойства, които се считат
за важни и на база на които могат да бъдат оценени съответствия или
несъответствия. Критериите са насочени към характеризиране и дефиниране на
съществени елементи или набор от условия или процедури, на базата на които
се оценява устойчивото управление на горите (източник: Междуправителствен
семинар за критериите и индикаторите на устойчивото управление на горите).
Национален управляващ орган на Българската схема за сертифициране:
PEFC България – орган, отговорен за подготовката, одобрението и
актуализирането на Българската схема за горска сертификация. Националният
управляващ орган се състои от представители на главните заинтересовани групи
в областта, която е обект на Българската схема за сертифициране на гори.
Одит: систематичен, независим и документиран процес за получаване на
доказателства от одит и обективното им оценяване, за да се определи степента,
до която са удовлетворени критериите за одит.
Одитор: лице, притежаващо необходимата квалификация за провеждане на
одит.
Технически експерт: лице, което предоставя специфично знание или експертиза
по отношение на конкретна област, която следва да бъде одитирана.
Одиторски екип: един или повече одитори, извършващи одит, един от които е
определен за водещ. Одиторският екип може също така да включва одитори в
обучение и където е необходимо, технически експерти.
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Водещ одитор: лице, квалифицирано да ръководи одиторски екип и извършва
самостоятелно одити
Организация: компания, асоциация, фирма, предприятие, физическо лице,
институция или тяхна част или съвкупност, с публична или частна собственост,
които притежават свои функции и администрация
Ползвател на гори: физическо или юридическо лице, собственик на гори или
упълномощено да управлява и ползва гори и горски територии.
Регион: горски регион, притежаващ географски, административни или
политически граници.
Регионална сертификация: сертификация на гори, ограничени от географски,
административни или политически граници, която се изисква от организацията,
упълномощена за съответния регион и която дава възможност за доброволно
участие на индивидуални собственици на гори.
Сертификат за съответствие: документ, който се издава в съответствие с
правилата на дадена сертификационна схема, удостоверяващ, че надлежно
идентифициран продукт, процес или услуга са в съответствие с изискванията на
конкретен стандарт или друг нормативен документ.
Сертификационен орган: трета страна, която оценява и сертифицира
системата за управление на качеството в съответствие с публикуваните
нормативни документи или други документи в рамките на системата.
Сертификационна схема : схема, която притежава собствени процедури и
правила за контрол за провеждане на сертификация.
Сертификация: потвърждаване на съответствието, основано на решение, в
резултат на преглед, доказващ, че са изпълнени определени изисквания,
извършено от трета независима страна, отнасяща се за продукти, процеси,
системи или лица
Собственик на гори: физическо или юридическо лице, притежаващо документи
за собственост на гори.
Трета страна: лице или организация, които са признати за независими.
Устойчиво управление на гори: управление и използване на гори и горски
територии по начин и в степен, които поддържат и съхраняват тяхното
биоразнообразие, производствен потенциал и възнобновителна способност,
жизненост и способност да изпълняват (е момента и в бъдеще) съответните
екологични, икономически и социални функции на местно, национално и
глобално ниво и които не унищожават други екосистеми (източник: Решение H1
на Министерска конференция за опазване на горите в Европа – Хелзинки, 1993).
Акредитация: процедура, на базата на която упълномощен орган предоставя
сертификат, удостоверяващ, че дадена организация/ лице са квалифицирани да
извършват определени дейности (източник: EN 45 020).
Водещ одитор: лице, квалифицирано да управлява и извършва одити.
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Вътрешен одит: систематично изследване, извършвано от кандидата за
сертификация или от упълномощена от него организация, с цел да определи
дали дейностите в областта на управлението на горите и резултатите от тях са в
съответствие с нормативните документи, описващи устойчивото управление на
гори и са подходящи за постигане на целите. Забележка: Управлението в горите
и резултатите свързани с управлението се оценяват на ниво регионален
собственик/ ползвател.
Горски мениджър: Физическо лице, което има правомощия и квалификация за
управление на УГСЕ.
Индикатор: качествени, количествени или описателни данни, които периодично
се оценяват и следят с цел да бъде проучена тенденцията на промените
(източник: Междуправителствен семинар за критериите и индикаторите на
устойчивото управление на горите).
Кандидат за регионална сертификация: организация, представляваща
собственици на гори и оторизирана от тях да кандидатства за сертификация на
даден регион.
Кандидат за участие в регионална сертификация: организация или лице с
права и задължения на собственик на гори или ползватели на гори, които по
желание решават да следва устойчивото управление на гори.
Критерии за устойчиво развитие: характеристики или свойства, които се считат
за важни и на база на които могат да бъдат оценени съответствия или
несъответствия. Критериите са насочени към характеризиране и дефиниране на
съществени елементи или набор от условия или процедури, на базата на които
се оценява устойчивото управление на горите (източник: Междуправителствен
семинар за критериите и индикаторите на устойчивото управление на горите).
Национален управляващ орган на Българската схема за сертифициране:
PEFC България – орган, отговорен за подготовката, одобрението и
актуализирането на Българската схема за горска сертификация. Националният
управляващ орган се състои от представители на главните заинтересовани групи
в областта, която е обект на Българската схема за сертифициране на гори.
Одитор: лице, притежаващо необходимата квалификация за провеждане на
одит.
Одиторски екип: един или повече одитори, извършващи одит, един от които е
определен за водещ. Одиторският екип може също така да включва одитори в
обучение и където е необходимо, технически експерти (източник: EN ISO
9000:2000)
Организация: компания, асоциация, фирма, предприятие, физическо лице,
институция или тяхна част или съвкупност, с публична или частна собственост,
които притежават свои функции и администрация (източник: EN ISO 14 001:2005).
Ползвател на гори: физическо или юридическо лице, собственик на гори или
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упълномощено да управлява и ползва гори и горски територии.
Регион: горски регион, притежаващ географски, административни или
политически граници.
Регионална сертификация: сертификация на гори, ограничени от географски,
административни или политически граници, която се изисква от организацията,
упълномощена за съответния регион и която дава възможност за доброволно
участие на индивидуални собственици на гори.
Сертификат за съответствие: документ, който се издава в съответствие с
правилата на дадена сертификационна система, удостоверяващ, че даден
надлежно идентифициран продукт, процес или услуга са в съответствие с
конкретен стандарт или друг нормативен документ.
Сертификационен орган: трета страна, която оценява и сертифицира
системата за управление на качеството в съответствие с публикуваните
нормативни документи или други документи в рамките на системата.
Сертификационна система: система, която притежава собствени процедури и
правила за контрол за провеждане на сертификация.
Сертификация: процедури, на база на които трето лице удостоверява писмено,
че продуктът, процедурите или услугите покриват конкретни (ISO/IEC Guide 2).
Собственик на гори: физическо или юридическо лице, притежаващо документи
за собственост на гори.
Технически експерт: лице, което предоставя специфично знание или експертиза
по отношение на конкретна област, която следва да бъде одитирана. (source: ISO
19 011).
Трета страна: лице или организация, които са признати за независими от
засегнатите страни.
Устойчиво управление на гори: управление и използване на гори и горски
територии по начин и в степен, които поддържат и съхраняват тяхното
биоразнообразие, производствен потенциал и възнобновителна способност,
жизненост и способност да изпълняват (е момента и в бъдеще) съответните
екологични, икономически и социални функции на местно, национално и
глобално ниво и които не унищожават други екосистеми (източник: Решение H1
на Министерска конференция за опазване на горите в Европа – Хелзинки, 1993).
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Списък на използвани съкращения
%/год. – процент / годишно
BG – Bulgaria
BGN/Euro /solid m3 – български лева / евро / за плътен кубически метър
BGN/year – български лева за година
CEC – за постоянните пробни площи на НМ ЕМЕР, на количеството на водния отток
(от Бас, Д-я)
d cm – диаметър в см
ha – хектар
ha/year – хектари за година
ISO – International standard organization (Международна организация по
стандартизация)
IUCN - International Union for Conservation of Nature (Международен съюз за опазване
на природата)
m или брой / ha – метри или брой на хектар
m3 – кубически метри
m3/year - метри кубически за година
PEFC – Program for endorsement forest certification (Програма за подпомагане на
горската сертификация)
pH – киселинност
solid m3- плътен кубически метър
solid m3/ha- плътен кубически метър на хектар
solid m3/hour плътен кубически метър за час
tons/year – тонове за година
БГ – България
БРМ - Бази за репродуктивни материали
ВЗ – Вододайни зони
ВКС – Висока консервационна стойност
ГВКС – Гори с висока консервационна стойност
ГГр– генеративни градини
ГС – Горско стопанство
ГСЕ - Горскостопанска единица
ГСП – Горскостопанска програма
ГСП – Горскостопанско предприятие
ГСПл/Пр – Горско стопански план /Програма
ГФ – Горски фонд
ДГС – Държавно горско стопанство
ДЛС – Държавно ловно стопанство
Д-на – дървесина
ДНП – Дирекция национални паркове
ДП – Документирана процедура
ДП – Държавно предприятие
ДПП – Дирекция природни паркове
ЕИО – Европейска икономическа общност
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ЕК – Европейската комисия
ЕМЕР – Съвместна програма за мониторинг и оценка на широкогамовата трансмисия
на атмосферните замърсители в Европа.
ЗБР – Закон за биологичното разнообразие
ЗБУТ – Закон за безопасни условия на труд
ЗВ – Закон за водите
ЗДДС – Закон за Данък добавена стойност (ДДС)
ЗПЖСМ - Закон за предложенията, жалбите и сигналите и молбите
ЗЗ – защитените зони
ЗЗП – Закон за защита на природата
ЗЛОД – Закон за лова и опазване на дивеча
ЗМДТ – Закон за местни данъци и такси
ЗОДФЛ – Закон за облагане на доходите на физическите лица
ЗОЗЗ – Закон за опазване на земеделските земи
ЗОПС – Закон за опазване на околната среда
ЗП – Закон за почвите
ЗС – Закон за счетоводството
ЗУТ- Закон за устройство на териториите
ИАГ- Изпълнителна агенция по горите
лева/пл.м3 – лева за плътен кубически метър
лева/ха - лева на хектар
ЛКМ – лесокултурни мероприятия
лм – линейни метри
лм/год - линейни метри / годишно
лм/ха – линейни метри на един хектар
ЛС към ИАГ – Ловен съвет към Изпълнителната агенция по горите
ЛСЗ – Лесозащитна станция
ЛУП – Лесоустройствен проект
м3 – кубически метри
м3/год – кубически метри / годишно
МЗХ- Министерство на земеделието и храните
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МОТ – Международна организация на труда
МС – Министерски съвет
НГИ – Национална горска инвентаризация
НЕМ НАТУРА 2000 – Национална екологична мрежа НАТУРА 2000
НИПГТ – Наредба за инвентаризация и планиране в горските територии
НИТОМПС - Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни
превозни средства
НКОГТ – Наредба за контрола и опазването на горските територии
НТТОМ – Наредба за третиране и транспортиране на отработени масла
НП - Неприложимо
НПО – неправителствени организации
НИУП - Наредба за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и
поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени
8

почви
НДСВВП - Наредба за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в
почвите
НС – Наредба за сечите
Областен /Общински ПР – Областен/ общински План за развитие
ОГФ 1-7 отчетни форми за горския фонд № 1-7
ОГФ- Отчетни форми за горския фонд
ОПР – Общински план за развитие
ОПРГТ – Областен план за развитие на горските територии
пл. м3/год – плътни кубически метра / годишно
ППП – постоянни пробни площи
РДГ – Регионална Дирекция по горите
РЗ – растителна защита
РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите.
СБ - Семенни бази
СЕ – Съвет на Европа
СН - Семенни насаждения
ТЗ – Търговски закон
УГСЕ – Управляемата горскостопанска единица
Ха. – хектар
ха/год - хектари / годишно
РСЕОЗО - Регламент на Съвета на Европа за определяне на задълженията на
операторите, които пускат дървен материал и изделия от дървен материал на
пазара

………………………………… x x x ……………………………………
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6. Критерии и индикатори
No.

I.

Chapter

Number of Criteria

Поддържане
капацитета на
горските ресурси
и на техния
принос към
глобалния цикъл
на въглерода.

Поддържане
здравето,
жизнеността
защитните
функции
II. горските
екосистеми.

на

1.2.

Актуална инвентаризация и Горскостопански план
/програма за устойчиво стопанисва
Площ на горската територия

1.3.
1.4.

Дървесен запас
Възобновяване на горските ресурси

1.1.

Number of
indicators
3/
3/
5/
3/

1.5.
Запас на въгледрода
2.1. Вредни емисии

2/
1/

2.2. Почвено плодородие и качество на водните ресурси

6/

и 2.3. Почвоподобрители
2.4 Поддържане и подходящо увеличаване на защитни
на функции на горите
2.5. Лесозащита /Болести и вредители, и абиотични ф-ри/
2.6. Химикали

1/
3/
4/
4/

2.7. Отпадъци и боклуци
2.8. Обезлистване
2.9. Намалено въздействие от сечите
Поддържане
и 3.1. Производствен капацитет
развитие
на 3.2. Обла дървесина
III. продуктивните
3.3. Недървесни стоки /горски продукти, лов и риболов
функции
на 3.4. Инфраструктура
горите
Опазване,
поддържане
и
възстановяване
на биологичното
разнообразие
в
горските
екосистеми

4.1. Горска структура
естетическа стойност)

Приложимо
международно,
национално и
местно
законодателство и
управление на
горите.

IV

V

(Структурно

разнообразие

2/
1/
5/
3/
5/
2/
3/
и

4/

4.2. Възобновяване и залесяване (естествено възобновяване)

4/

4.3. Възобновяване и залесяване (залесяване и интродукция)
4.4. Екосистеми (мъртва дървесина)
4.5. Екосистеми (горски репродуктивни м-ли, ГМО)
4.6. Екосистеми (горски биотопи)
4.7. Екосистеми (застрашени видове)
4.8. Конверсия

3/
1/
4/
3/
4/
1/

5.1. УГСЕ отговаря на приложимите правни и други
изисквания от българското и европейско законодателство
5.2. Изисквания към горския управител
5.3. Незаконни дейности
5.4. Знания и опит, превенция срещу незаконни дейности

3/
4/
2/
1/
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Поддържане
на
социалноикономическите
условия
и
на
VI функции
горите.

Общо:

6.1. Права на собственост и ползване

3/

6.2. Насърчаване развитието на селските райони

2/

6.3. Публичност
6.4. Решаване на спорове и жалби.
6.5. Икономически функции и важност на горите.
6.6. Здравни и рекреационни функции на горите.
6.7. Обекти с културно и историческо значение.
6.8. Здраве и безопасност
6.9. Условия за наемане на работна сила.(изискване към
работодателя)
6.10. Условия за наемане на работна сила (права на
работниците и служителите.
6.11. Наука и иновации в горското стопанство

1/
1/
4/
3/
2/
4/
1/

бр. Критерии - 41

115

1/
1/
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PEFC Критерии и Български Индикатори за Устойчиво управление на горите
( Схема с Критерии и Индикатори )
Предварителен Вариант на Колегиума за горска сертификация към Сдружение „СУУСГБ“
(разработен от РГ и представен за приемане на 03.06.2017 г)

PEFC България – Индикатори

НАЧИН НА ПРОВЕРКА и
източник на информация

ВИД ИНДИКАТОР
(задължителен/
препоръчителен)

Резултат от
проверката :
Да, Частично, НЕ

НИВО
НА
СЕРТИФ
ИКАЦИЯ
И,Г /
Индиви
дуална,
Групова

Критерий: 1. Поддържане капацитета на горските ресурси и на техния принос към глобалния цикъл на въглерода.
1.1. Актуална Инвентаризация и Горскостопански план /програма за устойчиво стопанисване на горите
Пълен текст на критерия: Управлението на горската територия (горите) трябва да се основава на актуална горска инвентаризация и горскостопански план или програма (ГСПл/Пр) и картиране на горската площ и на ресурсите,
изработени съгласно действащата нормативна база. В ГСПл/Пр се съдържат обективните критерии за управление на горите в средносрочен план (10 години максимум), целите за управление (социални, икономически и екологични).
Областния план за развитие на горските територии (ОПРГТ) , обществените интереси, са взети под внимание в процеса на планиране. Контролните аспекти могат да се вземат предвид при мониторинга на стандарта.
Обективен критерий: Да има наличен актуален горскостопанския план / програма и картен материал, изработени и утвърдени съобразно изискванията на приложимата нормативна база.
Нормативна база: ЗГ, НИПГТ чл.18 от ЗГ, Наредба за сечите в горите, Наредба за залесяване по чл.95, Наредба за ГС карти по чл.13 от ЗГ НИПГТ чл.18 от ЗГ
1.1.1 Отразени ли са основните рамкови постановки и изисквания на ОПРГТ, на
Документална : Инвентаризация Информация на собственика
други действащи планове и разработки (териториално устройство, околна среда и
(ИАГ, РДГ - ОПРГТ, упълномощения управител , ГСПл/Пр,
др.приложими) в Горската инвентаризация и в ГСПл/Пр, и дали същите се
авторски надзор.
актуализират периодически?

Задължителен, когато е приложимо

Да - 2; Ч – 1;

Не - 0

И, Г

1.1.2. Има ли извършена актуална горска инвентаризация, картен материал (макс.
от 10 год) и валиден ГСПл/Пр, изработени съгласно изисквания на нормативната
уредба.

Информация на собственика (ИАГ, РДГ - ОПРГТ),
упълномощения управител (ГСП – ДГС/ДЛС - ГСПл/Пр, авторски
надзор)

Задължителен

Да - 2; Ч – 1;

Не - 0

И,Г

1.1.3. Дали мониторинга на горските ресурси и оценката на тяхното управление,
подчинени на ОПРГТ и на ГСПл/Пр на конкретната ГСЕ, се извършват
периодично, а резултатите са взети под внимание в процеса на планиране и
управление?

Документална проверка:
Надзор, отчети, статии, доклади на РДГ, ИАГ, ДП, РИОСВ и т.н.
контролни/оправомощени органи

Задължителен за >1000 ха

Да - 2; Ч – 1;

Не - 0

И, Г

1.2. Площ на горската територия
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Пълен текст на критерия: Всички горски територии трябва да бъдат класифицирани и ефективно използвани. Управлението им трябва да гарантира поддържането на тяхната настояща площ, или постепенното им увеличаване, чрез
залесяване на не-горски територии, съгласно българското и европейско законодателство.
Обективен критерий: Залесената горска площ се запазва (поддържа) и/или постепенно се увеличава
Нормативна база: Закон за горите, НИПГТ

1.2.1. Има ли промяна на залесената площ на УГСЕ?
(ha, ha/year, %)

Документална проверка:
Отчетни форми на ГФ - ежегодно ГФ-1, инвентаризация на
горите, информация на собственика / управляващия. ГСПл,

1.2.2. Има ли налична информация за разпредление (класифициране) на горските Документална проверка:
територии по видове насаждения и по производителност (бонитет) и по класове на Инвентаризация на горите, информация на собственика /
управляващия. ГСПл/Пр,
възраст? (ha, %) .

1.2.3. Има ли промяна в класифицирането на горите по видове гори, по
производителност (бонитет), (ha,%)

Документална проверка:
инвентаризация на горите, информация на собственика
/управляващия.

Задължителен

Да - в положителна посока или
Не - 2;
Ч – 1;
Да - в посока на намаление - 0.

Задължителен

Да - 2; Ч-1; Не - 0

Задължителен

Да - в положителна посока или
Не - 2; Ч – 1;
Да - в посока на влошаване - 0.

И, Р, Г

И,Г

И, Р,

1.3. Дървесен запас
Пълен текст на критерия: ГС управление трябва да гарантира запазването на количеството и качеството на горските ресурси в средносрочен и в дългосрочен план, чрез поддържане на баланс между тяхната експлоатация и растеж. Като
цяло се работи за оптимизиране на запасите и възрастовата структура (като представителство във всички възрастови групи/класове).
Обективен критерий: ГС управление осигурява поддържането на оптимални и устойчиви запаси и структури на горите.
Нормативна база: Закон за горите; НИПГТ , Наредба за сечите в горите,
1.3.1. Дали общия запас на гората е класифициран по видове гори, възрастови
групи и по дървесни видове? (solid m3, solid m3/ha)

Документална проверка:
Инвентаризация, ГСПл/Пр, ОГФ

Задължителен, ако е приложимо

Да - 2, Ч-1, Не - 0.

И, Р, Г

1.3.2 Дали планирания размерът на средногодишното планирано ползване в
ГСПл/Пр е по-малък от допустимия (ако е приложимо - спрямо установения
среден годишен прираст, общо за 10-летието и средногодишно)? (m3/year, %)

Документална проверка:
ГСПл/Пр, ОГФ-5, доклади от надзор.

Задължителен, ако е приложимо

Да - 2, Ч-1, Не - 0.

И, Р, Г

Задължителен за ГСЕ с площ > 1000 ха,
Препоръчите-лен за по-малките

Да / Не - в посока на
подобряване - равновесно на
възрастовата структура - 2,
Ч – 1;
Да / Не - в посока намаляване

И, Р,

1.3.3. Промяната на запасите по класове на възраст и по дървесни видове
подобряват ли устойчивостта на гората? (равномерно разпределение по класове
на възраст или намаляване на експлоатационния запас, за сметка на този от
отгледни сечи).
(%/5 year/10 year)

Документална проверка:
Инвентаризация, ГСПл/Пр, ОГФ (3-ГФ), доклади от надзора.
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1.3.4. Дали действителния (реализирания) общ размер на ползването
демонстрира в средносрочен и дългосрочен план (10, 20 год) балансиран темп на
възобновителните сечи, с който се запазва положителен тренд на растеж на
дървесните запаси (по класове на възраст (млади и средновъзрастни, от найвисокия клас дозряващи, зрели – разпределението направено по т.1.3.3.)?
(m3, % )
1.3.5. Има ли извеждани сечи извън разрешените по ГСПл/Пр с други документи
одобрени по съответния ред? (Ако да – за каква част от общия размер на
ползването за предходния период (10 год) – по площ и по запас).
Ако процентно такива сечи са по-малко от 10%, се приема по-скор отговора за НЕ;
Ако са между 11 и 20% – отговора е Ч. При всички случаи, допълнително
разрешените санитарни и принудителни сечи не се броят в тази справка.

на експлоатационния запас, за
сметка на този от отгледни
сечи - 0.
Документална проверка:
ГСПл/Пр, ОГФ-5, ПР, доклади от авторски надзор, от
контролните органи, товарителници, фактури, разрешителни за
сеч
Теренна проверка

Задължителен за ГСЕ с площ > 1000 ха,
Препоръчите-лен за по-малките

Документална проверка:
ГСПл/Пр, доклади от надзор, от контролните органи,
информация от собственика, План-извлечения: товарителници,
Задължителен, когато е приложимо
фактури, разрешителни за сеч; проверка на терена, актова книга,
доклади на контролни органи.

Да / Не с надлежно
разрешение на оторизирания
орган - 2. Ч – 1, Не - 0.

И,Г

Да - 0,
Ч – 1,
И,Г
Не / Да с надлежно разрешение
на оторизирания орган - 2.

1.4. Възобновяване на горските ресурси
Пълен текст на критерия: Съответстващи на мащаба на стопанството и дейността му лесовъдски / горскостопански/ мероприятия се водят за увеличаване количеството и качеството на горските ресурси. Предвидените за възобновяване
участъци (по естествен и изкуствен начин) се изпълняват и не се допуска трансформация от залесена към незалесена площ, както и от по-ценни към по-малоценни гори. Извършва се възможната (и планирана) трансформация на
незалесени дървопроизводителни площи в залесени.
Обективен критерий: ГС управление осигурява увеличаване на горската територия в количествено и/или качествено отношение.
Нормативни документи: Закон за горите, НИПГТ , Наредба за залесяванията ПРСР, Наредби на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР
1.4.1. Допуска ли се увеличение на незалесената горска площ
(дървопроизводителна и недървопроизводителна), за сметка на залесената, без
това да е съгласувано с ГСПл/Пр, ОПРГТ или с друг надведомствен акт? (ха,
ха/год, %/год. )

Документална проверка:
Инвентаризация, ОГФ, ГСПл/Пр, Заповеди за промени в площа,
Главна книга, Книга за залесяванията, Теренни наблюдения,
отчети и доклади.

Задължителен

Да - 0, Ч – 1,

Не - 2.

1.4.2. Извършвани ли са залесявания в УГСЕ и същите дали са класифицирани
надлежно по вид на залесяването (ха, % от ГСПл/Пр; залесяване ≠от ГСПл/Пр –
ха);

Документална проверка: ОГФ (1-гф), ГСПл/Пр, Регистър на
горските култури, Теренни наблюдения.

Задължителен, когато е приложимо (ако
има такива обекти)

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

И,Г

И,Г

1.4.3. Има ли случаи на установени земеделски и незалесени територии в
Документална и теренна проверка:
залесени (залесени и самозалесили се) такива, които да носят икономически,
Инвентаризация, първични документи (при залесяване), ОГФ,
Задължителен, когато е приложимо (ако
И,Г
Да - 2, Ч – 1, Не - 0.
екологични, социални и културни стойности?
ГСПл/Пр, Книга за залесяванията, Теренни наблюдения, отчети има такива обекти)
(Да / Не, ха ).
и доклади, проекти
1.5. Запас на въгледрода
Пълен текст на критерия: Общият въглероден запас от дървесната биомаса (над земята) и в почвената покривка следва да се установява, измерва и документира периодично. Като цяло управлението на горските територии позволява да
се поддържа и увеличава запаса на свързан въглерод в горските ресурси и в горската почва.
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Обективен критерий: За докладване на общият запас на въглерода са необходими данни или информация за всички аспекти на неговото съхранение в горите (вкл. От допълнителни проучвания, когато такива са провеждани.)
Нормативни документи: ЗГ, ЗБР, НИПГТ, Закон за биологично разнообразие
1.5.1. Известен и класифициран ли е Общия запас /с клони/ на гората? (съгласно
К 1.3.1)

Документална проверка: Инвентаризация, ГСПл/Пр, ОГФ.

Задължителен

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

1.5.2. Извършвани ли са проучвания и измервания на обема дървесна/коренова
система ( на база възприета/утвърдена официално методика)

Документално: горска инвентаризация (и НГИ), допълнителни
проучвания организирани на местно, регионално или
национално ниво.

Препоръчителен

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

И,Г
И,Г

Критерий: 2. Поддържане на жизнеността, здравословното състояние и защитните функции на горските екосистеми.
2.1. Вредни емисии
Пълен текст на критерия: В Управляемата горско стопанска единица (УГСЕ) трябва да има налична актуална информация за отлагане на замърсители на въздуха, класифицирани като азот, сяра (N, S) и база-катиони.
Обективен критерий: УГСЕ събира и класифицира данни за отлагането на вредни атмосферни емисии в горските територии.

2.1.1. Дали има за територията на УГСЕ ППП от националната мрежа на ЕМЕР?
Ако не - резултатите от най-близката такава на разположение ли са на УГСЕ?

Документална:
ЕМЕР – съвместна програма за мониторинг и оценка на
широкогамовата трансмисия на атмосферните замърсители в
Европа. / МОСВ, в т.ч. на: - промяна на почвената киселинност;
Препоръчителен
degree of CEC-saturation; sulphur dioxide (SO2) ЗП
mikro?g/m3,/year, % change/year; ozone (O3) - mikro?g/m3,/year, %
change/year; sulphate (SO4), nitrogen (N) , nitrate (NO3), ammonium
(NH4) - mikro?g/m3,/year, % change/year.

Да - 2, Ч – 1

Не - 0

И

2.2. Почвено плодородие и качество на водните ресурси
Пълен текст на критерия: В УГСЕ трябва да има налична актуална документирана информация по отношение на качеството на почвата (химическите/ физически свойства: pH, CEC, C/N, органичен C, точка на насищане) , които са
свързани с почвената киселинност и еутрофикация. УГСЕ трябва да упражнява дейността си по начин, който да гарантира максималното спазване на определените в относимите документи изисквания спрямо качествата на почвата и
водите.
Обективен критерий: УГСЕ стриктно следи за минимизиране на отрицателното въздействие на технологиите върху околната среда (почви и води).
Нормативни документи: Закон за горите, ЗВ, НИПГТ ЗОЗЗ , ЗООС, НИТОМПС, НТТОМ, НДСВВП, НИУП, Наредба за строителство в горските територии по чл. 152 от ЗГ,НКОГТ
2.2.1. Допълнително освен общата им инвентаризация (индикатор 3.5.1.), дали е
извършена инвентаризация, класификация, картиране и планиране на дейностите
във вододайните зони, а важните извори и каптажи са маркирани върху картите
към ГСПл/Пр? Ползуването на дървесина и залесяванията във ВЗ е
самостоятелно обособено? (м3 и м3/год по видове сечи и дърв.видове)

Документална:
Инвентаризация, ГСПл, проект/специална глава за вододайните
зони, проект за пътищата, Общински план за развитие, друга
информация на собственика.

Задължителен, когато е приложимо (ако
има такива обекти)

Да - 2; Ч – 1,

Не - 0.

И, Р, Г
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2.2.2 Дали се допуска използуването на различни от биоразградими масла и
биологично разграждащи се хидравлични течности и други трудно разлагащи се в
почвата продукти при механизираните дейности в горите?

1. Теренна проверка,
2. Документална проверка - фактури за закупени масла и др.п.

2.2.3. Строителството и ремонта на инфраструктурата се извършва по начин,
който свежда до минимум увреждането на екосистемите, особено на защитените
видове и местообитания.
Допустимо е ползването на данни на регионално/областно ниво (най-близко
съотносими към УГСЕ).

Документална проверка на информация от ЕМЕР / МОСВ / БД, Задължителен за УГСЕ по-големи от
Не - 2, Ч – 1,
РИОСВ
1000 ха; Препоръчителен за по-малките

задължителен

Да - 0, Ч – 1,

Не - 2.

И, Р, Г

Да - 0

И, Р, Г

2.2.4. Дали УГСЕ е допускала механични повреди върху почвения слой и
увреждания на водните течения при реализация на стопански операции, вкл. сечи, Документална и Теренна проверка.
ремонт и строителство на автомобилни пътища

задължителен

Да - 0, Ч – 1,

Не - 2.

И, Р, Г

2.2.5. Дали ремонтът и строителството на нови горски пътища, мостове, извозни
временни пътища и друга инфраструктура се извършва по начин който
минимизира повредите върху почвата (оголване на повърхносния слой - /почвена
ерозия/ към водните течения и предпазва естествения воден отток, водните
течения и прилежащите им брегове. [направена проверка за екологичната
допустимост на реализацията на предвидените /планираните и реализирани на
терена инфраструктурни обекти (оценка на въздействието по ЗООС /оценка за
съвместимост по ЗБР е направено)]

Документална и теренна проверка: ГСПл/Пр; информация на
собственика и др., обиколка на терена.

Задължителен, когато е приложимо

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

И, Р, Г

2.2.6.Дали и какви действия са планирани и предприети за рехабилитация на
участъци в гората, които са засегнати от вредни емисии (биологически
неразтворими химически и др. продукти), механични повреди върху почвата и
водните течения. Лева, лева/год.

1. Документална - в ГСПл/Пр, годишна програма за дейностите,
доклади, отчети, вкл. на контролни органи, Инвестиционен
проект за строителство на горски пътища
2.
Теренна проверка

Задължителен, когато е приложимо (ако
има такива случаи)

Да - има планирани действия и
средства, те се усвояват / няма
планирани , но се изпълняват
според възникналите обст.-2;
Ч – 1;
Не има планирани, които не се
изпълняват, не са предприети
действия-0.

И, Р, Г

2.3. Почвоподобрители
Пълен текст на критерия: УГСЕ трябва да контролира използуването на почвоподобрители (торове, вар и др.п) във връзка с използуването им за ускоряване на дървопроизводството, като за целта прилага други алтернативни биологични
методи.
Обективен критерий: Използуването на торове и варуването се прилагат от УГСЕ единствено с цел подобряване здравето на дървесните видове.
Нормативни документи: Закон за горите
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2.3.1. Използуват ли се торове в дървопроизводствения процес и ако ДА: с каква
цел: за ускоряване на растежа или за подобряване здравето на дърв.в-ве?
Обхватът и местонахождението на торенето / варуването е фиксиран (l/substance,
ha/substance, %, ха/субстанция/год)

1. Документално: ГСПл, годишна програма, Списък на
използуваните торове, отчети, доклади.
2. Теренна
проверка

ДА - използува се за
ускоряване на дървопроизв - 0;
Задължителен, когато през ревизионния ДА - използува се като крайна
И, Р, Г
период е приложимо
мярка и внимателно само за
подобр.здравето на ДВ - 1; НЕ 2.

2.4 При стопанисване на горите се обръща специално внимание за поддържане и подходящо увеличаване на техните защитни функции
Пълен текст на критерия: Горската инвентаризация и горскостопанските планове и програми създават предпоставки, а управлението на горите на ГСЕ прилага дейности с цел да поддържа и подобрава защитните функции на горите,
които задоволяват обществените интереси и нужди. УГСЕ трябва да има документирана информация за защитните гори и да е в състояние да докаже, че ги стопанисва под специален режим, в случай, че такъв съществува.
Обективен критерий: Осигурено е повишено внимание и са защитени обществените интереси при стопанисването на защитните и рекреационни гори, по начин съответстващ на специалните им функции.
Нормативни документи: ЗГ, НИПГТ, Наредба за сечите в горите, НКОГТ, ЗПЖСМ
2.4.1. Дали при инвентаризацията, горската територия е класифицирана и
картирана по видове/категории защитни и рекреационни гори

Документална: Инвентаризация, ОПРГТ, ГПл/Пр, ОГФ-4, доклади Задължителен

Да – 2, Ч – 1,

Не - 0

И, Р, Г

2.4.2. Има ли регистрирани случаи / оплаквания на заинтересувани страни,
обществени групи и др.п., които касаят нерегламентирани дейности в защитните
и рекреационни гори, които са в нарушение на действащия ГСПл/Пр и другата
приложима нормативна база? (бр., вид, ха, м3)

Документална проверка: ГСПл/Пр, ОПРГТ, Доклади на контролни
Задължителен
органи към МЗХ, МОСВ, ОС и др. отчети, статии.

Да - 0, Ч – 1,

Не - 2.

И, Р, Г

2.4.3. Има ли УГСЕ разписани специални мерки или програма за превенция и
опазване на горите със защитни и рекреационни функции?

Документална проверка: ОПРГТ, ГСПл/Пр, Информация на
собственика

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

И, Р, Г

Препоръчителен

2.5 Лесозащита / Болести и вредители /дължащи се на биотични и абиотични фактори
Пълен текст на критерия: УГСЕ трябва да притежава документирана информация за планираните и предприети действия по превенция и контролиране появата на болести и вредители, както и на абиотични фактори, които застрашават
здравословното състояние на горите.
Обективен критерий: УГСЕ извършва ефективна превенция и предотвратява появата на биотични и абиотични фактори - застрашаващи здравословното състояние на горите.
Нормативни документи: ЗГ, НИПГТ, Наредба за защита на горите от вредители, болести и др. повреди , Закона за защита на растенията, НКОГТ
2.5.1. Дали площта на нападнатите от болести и вредители и на засегнатите от
абиотични повреди, (напр: сняг, лед, бури, лавини, пожари, и др.) горски
територии е регистрирана от УГСЕ и класифицирана по вид и дървесен вид?
(ha/year, %)

Документална проверка:
Протоколи, сигнални листове, лесопатологични обследвания и
др.
Теренна проверка

Задължителен, когато е приложимо (ако
има такива обекти)

Да - 2 ; Ч – 1,

Не - 0

И, Р, Г
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2.5.2. Дали площта на засегнатите от абиотични повреди, (напр: сняг, лед, бури,
лавини, пожари, дивеч, човешка дейност и др.) е регистрирана и класифицирана
по вид и дървесен вид, (ха/годишно по вид и % от всички повреди)

Документация на УГСЕ / ЛЗС, Проверка на терен

Задължителен, когато е приложимо (ако
има такива обекти)

Да - 2 ; Ч – 1,

Не - 0

И, Р, Г

2.5.3. Изпълнени ли са предвидените с ГСПл, начини и средства за свеждане до
минимум на рисковете от увреждания, вследствие на болести и вредители,
пожари и др. аби (ха/година, лм/год, , лева/год)

Документална проверка: Инвентаризация, План за пожарите ,
договори и фактури, регистри и др. приложими.
Теренна проверка.

Задължителен за УГСЕ с площ над 50 ха
Да - 2 ; Ч – 1,
и Препоръчителен за по-малките

Не - 0

И, Р, Г

2.5.4. Взимат ли се мерки за намаляване и възстановяване на повредите от
дивеча и от пашата на домашни животни?

Документация на УГСЕ , доклади от проверки, Актова преписка,
отчетни документи;
Проверка на терен

Задължителен за УГСЕ с площ над 50 ха
Да - 2 ; Ч – 1,
и Препоръчителен за по-малките

Не - 0

И, Г

2.6. Химикали
Пълен текст на критерия: УГСЕ трябва да използва разрешените химични вещества съгласно съществуващата в България и територията на ЕС нормативна база и трябва да предостави документирана информация за това. Използването
на химични вещества се разрешава само при изключителни случаи , с разрешение на оторизираните органи. Използването на клас 1А и 1Б пестициди, както са разработени от Световната здравна организация, и на хлорирани
въглеводороди, не е позволено.
Обективен критерий: Не се допуска използуването на забранени химически вещества, пестициди и въглеводороди при дейности в горите.
Нормативни документи: ЗЗП; ЗГ; Наредба за защита на горите от вредители, болести и др. повреди , Закона за защита на растенията, ЗООС
1. Документална проверка:
(УГСЕ / ЛЗС / РЗ, фактури за закупени химически в-ва,
2.6.1. Използуват ли се и какви химически вещества, пестициди и др. вредни
материали и др.; регистър на използваните химически вещества.
вещества? l/tons/substance, l/tons/ha
Съответствие на наличната документация със съществуващата
нормативна база.
2.Интервю
1. Документална проверка
2.6.2. Дали преди ползуване на химикали са изпробвани не-химически
2.Интервю
алтернативи?

Задължителен

Да - непозволени - 0 ; Ч – 1,
Не / Да само от позволените,
според разреши-телния списък
-2

И, Р, Г

Задължителен

Да - 2 ; Ч – 1,

Не - 0

И, Р, Г

2.6.3. Притежава ли УГСЕ (собственика/стопанисващия или ползувателя), списък
на закупените и на употребените химикали?

Документална проверка:
Опис на химикалите, фактури, регистър

Задължителен

Да - 2 ; Ч – 1,

Не - 0

И, Р, Г

2.6.4. Използуват ли се и какви биологични методи на защита на горите?

Документална проверка: (УГСЕ / ЛЗС / РЗ), фактури за
материали и т.н.; регистър на използваните химически вещества

Задължителен

Да - 2 ; Ч – 1,

Не - 0

И, Р, Г
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2.7. Отпадъци и боклуци
Пълен текст на критерия: УГСЕ трябва да събира и съхранява химикали, контейнери, течни и твърди неорганични отпадъци, включително гориво-смазочни материали в определени за целта места в съответствие с приложимата
нормативна база.
Обективен критерий: Не се допуска създаване и съхраняване в гората на вредни за екосистемата отпадъци, в противоречие с нормативната база
Нормативни документи: Закон за горите, ЗООС, Наредба за защита на горите от вредители, болести и др. повреди
2.7.1. Дали всички химикали, използвани в гората, се съхраняват според
изискванията на приложимата нормативна уредба?

Документална проверка: документация за създаване на депа за
съхраняване на съответните отпадъци;
1.
Теренна проверка: на местата за съхраняване на
химикали

Задължителен, когато е приложимо

Да - 2 ; Ч – 1,

2.7.2. Има ли доказателства, че неорганични отпадъци са изоставени в гората?

Терена проверка

Задължителен, когато е приложимо

0 - Да има такива;
1 - Да
има, но щетите върхи ОС са
пренебрежими;
2 - Не
няма.

И, Р, Г

Да - 2; Ч – 1,
Не - 0 (същото
и когато не са взети
своевременно мерки, или те са
безрезултатни).

И, Р, Г

Да - 0 ; Ч – 1,

И, Р, Г

Не - 0

И, Р, Г

2.8. Обезлистване
Пълен текст на критерия: В УГСЕ трябва да има актуална документирана информация за степента на обезлистване на главните дървесни видове в горските и в съседните на тях територии
Обективен критерий: УГСЕ е регистрирал случаите на обезлистване и ги е класифицирал по степен и по дървесни видове (когато е приложимо!).
Нормативни документи: ЗГ, Наредба за защита на горите от вредители, болести и други повреди
1. Документална - ЕМЕР / МОСВ / УГСЕ / ЛЗС : Проверка на
документи на собственика/ стопанисващия, на ЛЗС, на РДГ, на
ИАГ; отчети, доклади и др.м-ли; Степента на обезлистване в
2.8.1. Дали УГСЕ е идентифицирал случаите на обзлистване местонахождение,
дърв.вид, причинител), ха, ха/г,). Дали са описани и предприети съответни мерки? постоянните пробни площи на ЕМЕР, степен на обезлистване
върху единични дървета и върху други горски площи.
2. Теренна проверка.

Задължителен – когато е приложимо

2.9. Намалено въздействие от сечите
Пълен текст на критерия: Провеждане на сечи в УГСЕ трябва да се извършва по начин, който не води до увреждане на екосистемата.
Обективен критерий: Липсват увреждания върху оставащите след сечта растения и възобновяването.
Нормативни документи: ЗГ, Наредба за сечите в горите, Наредба за строителство в горите, ЗБР, Наредба за за защита на горите от вредители, болести и др.повреди
2.9.1. Има ли повреди на оставащите дървета на корен, вследствие на сечта?

1.Терена проверка; 2. Документална проверка: Констативни
протоколи на контролни органи

Задължителен

Не - 2
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2.9.2. Има ли увреждания върху подраста възобновяването вследствие на сечта?

1.Терена проверка; 2.Документална проверка - Констативни
протоколи на контролни органи

Задължителен

Да - 0 ; Ч – 1,

Не - 2

И, Р, Г

2.9.3. Установени ли са повреди върху почвения слой, в региони податливи на
ерозия, вкл. от извозни и превозни /временни горски пътища?

Терена проверка - обекти за дърводобив

Задължителен, когато е приложимо

Да - 0, Ч – 1,

Не - 2.

И, Р, Г

2.9.4. Дали УГСЕ се е съобразила с констатациите и е изпълнила препоръките на
компетентния орган при изведените санитарни и/или принудителни сечи ? Ха,
м3 по дърв.вид, х/год, м3/год,

Документално – ГСПл/Пр, Главна книга, други отчети и доклади
на ЛЗС; документи и
теренна проверка.

Задължителен, когато е приложимо (при
наличие на такива сечи /предвидени
Да - 2, Ч -1,
и/или изпълнявани

2.9.5. Дали е допускано движение на превозни средства извън установените с
технологичните планове, автомобилни пътища.

Терена проверка за съответствие с горската карта и с
технологичния план за сечта

Задължителен

Да - 0, Ч – 1,

Не - 0.

Не - 2.

И, Г

И, Р, Г

Критерий: 3. Поддържане и насърчаване на продуктивните функции на горите
3.1. Производствен капацитет
Пълен текст на критерия: ГСПл/Пр трябва да гарантира устойчиво поддържане на продуктивния капацитет на различните видове гори, а УГСЕ трябва да предостави обективни доказателства, че изпълнявайки го, и като взима предвид
всички налични пазарни проучвания, гарантира опазването и поддържането на горските ресурси и функции на гората.
Обективен критерий: Основен начин за поддържането и увеличаването на продукцията с максималното възможно качество, е чрез диверсификация на продуктовата гама, опазване и подобряване на възпроизводствените и другите
полезни функции на гората.
Нормативни документи: Закон за горите; НИПГТ, Наредба за сечите в горите, ЗЛОД, НИПГТ
3.1.1. Осигурява ли ГСПл/Пр условия за стабилни икономически разултати,
изразяващи се в устойчив добив на дървесина с осигурен пазар/реализация?
(m3/year, %)

Документална проверка:
ГСПл/Пр, ОГФ-5, доклади от авторски надзор, от контролните
органи

Задължителен, ако е приложимо

Забележка: Проверка дали планираното ползуване на недървесни горски
продукти, в т.ч. лов и риболов (продажба на дивеч.месо и на ловни трофеи:
tons/year по видове дивеч, points, BGN), на горски плодове и билки (tons/year,
BGN/year), туристическите услуги са в рамките на допустимите нивата на
устойчивото възпроизводство на всеки един от тези ресурси в средносрочен
аспект (5 и 10 год), съгласно предвижданията на ГСПл/Пр.

Документална проверка: ГСПл/Пр, Авторски надзор, актова
книга, кореспонденция, годишни отчети, доклади, фактури,
позволителни и др.

Задължителен, когато е приложимо

3.1.3. Използуват ли се лесовъдски системи и технологии на сеч, които
допринасят за увеличаване рентабилността и стойността на добиваната
дървесина? (всички видове сечи). вид мероприятия, ha/year, % изпълнение,
отгледните сечи без материален добив (ha/year, % изпълнение).

1.Документална проверка: Главна книга, отчети, доклади,
Информация на собственика, (ха, % на изпълнението за всеки от Задължителен за ГСЕ с площ > 1000 ха,
Препоръчите-лен за по-малките
показателите) и др.
2. Теренна проверка

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

И, Р, Г

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

И, Р, Г

И, Р, Г

3.1.2. Осигурява ли ГСПл/Пр адекватна на природния потенциал възможност за
реализиране на приходи от недървесна продукция и услуги от горите?

3.2. Обла дървесина
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Пълен текст на критерия: УГСЕ трябва да осъществява дейността си по начин, който да обезпечи производството на сурова дървесина за пазара с по-висока стойност. Част от доходите от продажбата на дървесина трябва да са на
разположение за възпроизводство на гората.
Обективен критерий: ГСПл/Пр трябва да подсигурява, а управлението максимално да реализира продукцията си, което му осигурява оптимални икономически резултати, вкл. чрез излизане на нови пазари.
Нормативни документи: ЗГ, ОПР, ОПРГТ, Наредба за инвентаризация по чл.18 от ЗГ, Наредба за сечите горите, НКОГТ
3.2.1 Предвижда ли ГСПл/Пр оптимални спрямо потенциала на УГСЕ и нуждите
на пазара, добиви на дървесина (по категории на качество) в средно и
дългосрочен план – m3/year, по категории д-на.

Документална: ГСПл/Пр, ОГФ-5, годишни планове за сечта,
авторски надзор, други отчети, пазарни анализи и проучвания,
доклади, областен/общински планове, Информация на
собственика и др.

Задължителен за ГСЕ с площ > от 1000
ха, Препоръчителен - за по-малките

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0

И, Р, Г

3.2.2 Има ли добита дървесина, която не е продадена повече от една година? м3

Документална: ГСПл/Пр, ОГФ-5, годишни планове, превозни
документи/товарителн-ици, фактури и др.документи, други
отчети, пазарни анализи и проучвания, доклади,
областен/общински планове и др.

Задължителен за ГСЕ с площ > от 1000
ха, Препоръчителен - за по-малките

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0

И, Р, Г

3.2.3. Има ли съответствие делът на добитата дървесина за, като част от общия
размер на продажбите, спрямо предвиденото ползуване на такава според
ГсПл/Пр. (m3, m3/year, %).

Документална: ГСПл/Пр, ОГФ-5, годишни планове, други отчети,
пазарни анализи и проучвания, доклади, областен/общински
планове, Информация на собственика и др.

Задължителен за ГСЕ с площ > от 1000
ха, Препоръчителен - за по-малките

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0

И, Р, Г

3.2.4. Има ли субективни трудности при продажбата на дървесина?

Информация на собственика - ГСПл/Пр, ОПРГТ, ОГФ, други
отчети, пазарни анализи и проучвания, доклади,
областен/общински планове,

Препоръчителен

Да - 0, Ч – 1,

Не - 2.

И, Г

3.2.5. Дали са допускани нарушения на законовите разпоредби при ползувания в
горите (нелегален дърводобив, бракониерство, вкл. на билки и горски плодове,
строителство, транспорт, полезни изкопаеми и т.н.)

проверка по документи : Актова книга, доклади на контролните
органи, проверка на терена (брой по вид на допуснатите
нарушения, ha, % ).

Задължителен

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

И, Г

3.3. Недървесни горски продукти, лов и риболов
Пълен текст на критерия: УГСЕ осигурява производството и продажбата на недървесни горски продукти и услуги с произход от гората, в количества, които не надвишават устойчивите нива на възпроизводството им, като същевременно
това се извършва по начин гарантиращ запазване на тяхното качество и количество в дългосрочен аспект.
Обективен критерий: Увеличава се ползуването на недървесни горски продукти и услуги по начин, който гарантира спазването и на другите изисквания (екологични и социални) спрямо управлението.
Нормативни документи: ЗГ, ЗЛОД, НИПГТ, НИПГТНКОГТ
3.3.1. Дали се допуска производството на различни видове недървесни горски
продукти и услуги да предизвиква смущения при осигуряване на други полезни и
основни производствени функции на горите?

ГСПл/Пр, Договори по ЗЛОД и ЗГ, годишни планове
/информация на собственика, отчети, актове за нарушения,
позволителни, интервю.

Задължителен, когато е приложимо

Да - 0, Ч – 1,

Не - 2.

И, Р, Г.
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3.3.2. Дали се допускат нарушения при ползуването, вкл. от ползватели и
наемателите и от техните подизпълнители нарушения на дисциплината на
ползуване, превишаване на допустимите и договорени количества и качества по
видове и асортименти.

Документална: ГСПл/Пр, /информация на собственика, актова
преписка, констативни протоколи от контролни органи – РДГ,
РИОСВ и др. оторизирани организации и ведомства, съгласно
действащото законодателство,

Задължителен, когато е приложимо

Да - 0, Ч – 1,

Не - 2.

И, Р, Г.

3.4. Инфраструктура
Пълен текст на критерия: ГСПл/Пр и други документи трябва да осигурят създаването и поддържането на подходяща инфраструктура като: автомобилни пътища, мостове, канавки и др., за да се осигури ефективно движение на горски
ресурси при минимизиране на негативното въздействие върху околната среда. Специални грижи трябва да са предвидени с ГСПл/Пр и въведени от УГСЕ за опазване на биотопите (почви, води и водни течения и т.н.), вкл. и особено на тези
които са предмет на особена защита.
Обективен критерий: УГСЕ работи целенасочено за оптимизация на пътно-транспортната мрежа ориентирана към реалните нужди.
Нормативни документи: ЗГ, Наредба за строителство в горските територии по чл. 152 от ЗГ, ЗУТ, ЗОЗЗ, ЗООС, НИПГТ, Наредба по чл.13, ал.13 от ЗГ за горскостопанските карти, НКОГТ
3.4.1. Извършена ли е инвентаризация, класификация и картиране на горските
автомобилни и коларски пътища.
Предоставя ли ГСПл информация за плътността на горската пътна мрежа и за
другата инфраструктура в УГСЕ ? (лм, лм/ха) или за съответната УГСЕ)

Документална: ГСПл/Пр; ЗГ; ЗУТ; технологични планове за
пътнотранспорт-ната мрежа (ако има такива), Общински план за
развитие, друга информация на собственика .

Задължителен, когато е приложимо (ако
има такива обекти)

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

И, Г.

3.4.2. Дали ГСПл/Пр предвижда адекватен на предвидените за ревизионния
период мероприятия план за ремонт на съществуващата и за изграждане на нова
горска инфраструктура? – (m, m/ha, BGN по вид и на 1/ца, m3/lm превозима
дървесина.

Документална:
ГСПл/Пр,информация на собственика и др.

Задължителен, когато е приложимо

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

И,Г

3.4.3. Дали и доколко се изпълняват ремонтно-строителните дейности за горската
инфраструктура (сравнение с планираните такива в ГСПл/Пр по вид – в: %, m,
m/ha, BGN по вид и на 1/ца, m3/lm превозима дървесина, % на изпълнение).

Документална и теренна проверка:
Договори за възлагане, инвестиционни проекти на
собствениците... друга информация на собственика

Задължителен, когато е приложимо

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

И, Г

Критерий: 4. Поддържане , опазване и възможно подобряване на биологичното разнообразие в горските екосистеми
4.1. Горска структура (Структурно разнообразие и естетическа стойност)
Пълен текст на критерия: Горскостопанското планиране и осъществяването на дейности в УГСЕ трябва да насърчават структурното разнообразие в насажденията както в хоризонатлно, така и във вертикално отношение (видовото
разнообразие и възрастовото разпределение). УГСЕ се ангажира да запазва площта на горите и тяхното разпределение по дървесни видове и класове на възраст, което едновременно да способствува за подобряване на ландшафа.
Обективен критерий: Подобрява се структурното разнообразие на горите и се повишава естетическата им стойност.
Нормативни документи: ЗГ, НИПГТ, Наредба за сечите в горите
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4.1.1. Дали горската инвентаризация е класифицирала горите по видове или групи
гори, класове на възраст и по дървесни видове - площ (ха) по класове и
подкласове на възраст, % на промяната в средносрочен (10 години)
Документално: Инвентаризация, друга информация

Задължителен за УГСЕ по-големи от
Да - 2; Ч – 1,
1000 ха; Препоръчителен за по-малките

Документално: ГСПл/Пр.

Задължителен за УГСЕ по-големи от
Да - 2; Ч -1,
1000 ха; Препоръчителен за по-малките

Не-0;

И, Г

4.1.3. Изпълнява ли УГСЕ мерки за засилване на хетерогенността на
насажденията? Изпълняват ли се предвидените с ГСПл/Пр мероприятия в тази
посока, и/или се прилагат други подходящи и по-добри практики за постигане на
тази цел?

1. Документално - ГСПл/Пр, Главна книга и др. отчетни
документи за сечите, доклади, анализи;
2. Теренна проверка

Задължителен за УГСЕ по-големи от
Да - 2; Ч -1,
1000 ха; Препоръчителен за по-малките

Не - 0.

И, Г

4.1.4. Дали при стопанисването се запазват единични биотопни, дървета, както и
дървета с характерни форми и висока ландшафтна стойност?

Проверка на терена

Задължителен, когато е приложимо

Да - 2, Ч -1,

Не- 0

И, Г

Задължителен, когато е приложимо

Да - 2; Не - 0.

Задължителен, когато е приложимо

Да - изпълнява се ГСПл, в
частта му за водене на
възобн.сечи в издънковите гори
И, Г
- 2;
Ч -1,
Не - 0.

- брой на дърв.видовещ, участващи в състава на горите, видове насаждения чисти и смесени - площ по групи и видове гори, площ по класове на възраст и по
д.вид общо за гората (ха, % в сгашния състав, в- състава преди 10 год и в с-ва
след 10 г?)
4.1.2. Има ли обособени с ГИ и/или в ГСПл/Пр обособени стопански групи в които
насажденията са класифицирани, и предвиждат ли се такива лесовъдски системи
(сечи), които предполагат поддържането и засилването на хетерогенността на
гората? (класификация по стопански класове и групи - ха, % на тези групи;
класификация по видовете възобновителни сечи и по стопански групи, видове
гори - ха, %)

Не - 0.

И, Р, Г

4.2. Възобновяване и залесяване (естествено възобновяване)
Пълен текст на критерия: УГСЕ трябва да осигури приоритетно естествено възобновяване на гората с местна автохтонна растителност.
Обективен критерий: Максимално се оползотворяват условията за естествено възобновяване на насажденията с местна автохтонна растителност.
Нормативни документи: ЗГ, Наредба за сечите в горите, Наредба за залесяванията по чл. 95 на ЗГ
4.2.1. Дали в средносрочен план (5 и 10 год) делът на естествено възобновените
насаждения се е увеличил. (ха насаждения с изведена окончателна сеч, ха/год, ха
площ на естествените насаждения по класове на възраст, % на естеств, от всички
насаждения и % на младите (I клас).
4.2.2. Изпълнява ли се ГСПл, в частта му за водене на възобновителни сечи в
издънковите гори?
Издънковите гори са инвентаризирани, картирани и стопански класифицирани по
дървесн вид и турнус на сеч и са планирани мероприятия.

Документална проверка : ГСПл, Главна книга, Авторски надзор,
доклади и др. Теренна проверка.

1.Документална проверка : ГСПл/Пр, разчети и др. информация
на собственика ;
2.Теренна проверка на изведени възобновителни сечи в
издънкови гори, вкл. за издънково възобновяване (ако има
такива)

И, Г
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4.2.3. Има ли забележки от контролните органи във връзка с унищожаване на
естественото възобновяване при водене на възобновит.сечи, вкл. в издънковите
гори (в контекста на 2.10.2)

ГСПл, Авторски надзор, доклади на контр.орган /РДГ, протоколи
за освидетелстване на сечища, актова книга и др; Интервю,
Теренна проверка

Документална: ГСПл/Пр, годишни планове за ползване,
4.2.4. Има ли планирани и изведени мероприятия за подпомагане на естественото
протоколи за освидетелстване на сечища;
възобновяване (ха, ха/год, ха/вид)?
Теренна проверка.

Задължителен, когато е приложимо

Задължителен, когато е приложимо

Да - 0, Ч – 1, Не - 2.

Да – 2 за Планирании /
Непланирани и изведени, Да –
1 планирани, но не изведени.
Не – 0

И, Г

И, Г

4.3. Възобновяване и залесяване (залесяване и интродукция)
Пълен текст на критерия: При осъществяване на залесяване, УСГЕ трябва да го извършва приоритетно с местни дървесни видове. Неместни и интродуцирани дървесни видове се засаждат само в случаите, когато е известно, че те
превъзхождат местните и естествените такива, при спазване на нормативната уредба.
Обективен критерий: При залесяванията се използуват дървесни видове, които са добре адаптирани към местните условия, основно с автохтонен произход (Задължително за местообитанията от НЕМ Натура 2000)
Нормативни документи: ЗГ, ЗООС, ЗБР, Наредба за залесяванията, НКОГТ.
4.3.1. Дали използваните за залесяване дървесни видове са съгласно ГСПл/Пр и
са от списъка на местните, но с автохтонен произход видове? - ха по дърв.в-ве
(предвидени и изпълнени), %.

Документално - ГСПл/Пр, Книга за залесяванията, Теренна
проверка

Задължителен, когато е приложимо

Да - 2, Ч -1,

Не - 0.

И,Г

4.3.2. Установени ли са от контролните органи нарушения на приложимата
нормативна база по отношение на използуваните видове за залесяване, в т.ч.
интродуцирани?

Документално: ГСПл/Пр, Актова преписка, Отчети, доклади,
Авторски надзор на ГСПл, ЛУП/ГСП, книга на културите, други
документи;

Задължителен, когато е приложимо

Да - 0, Ч -1,

Не - 2.

И,Г

Да - 2, Ч -1,

Не - 0.

И,Г

4.3.3. Има ли действия по залесяване и повторно залесяване, които допринасят за
Документално: ГСПл/Пр, Авторски надзор на ГСПл, ЛУП/ГСП,
подобряване или възстановяване на екологичната свързаност, както и
книга на културите, други документи; Теренна проверка
подобряване на ландшафта

Задължителен, когато е приложимо

4.4. Екосистеми (мъртва дървесина)
Пълен текст на критерия: В гората се оставя част от мъртвата дървесина, за да поддържа и подобрява популациите от живи отганизми. Тя е индикатор за „естествеността” на горите, и гарант за биооразнобразие.Така също и част от
структурата на гората.
Обективен критерий: Част от застаряващите дървета и от мъртвата дървесина остават в гората.
Нормативни документи: ЗГ, Наредба за сечите в горите, ЗБР
4.4.1. Задържа ли се част от мъртвата дървесина (стояща и паднала) от
представители на местната дървесна растителност в насаждението с цел
естествения им разпад? (За горите в ЗЗ по Натура 2000 – от 8 до 10 % от запаса
на насажденията, м3/ха, %)

Документално - данни от инвентаризацията, допълнителни
измервания и проучвания;
Теренни наблюдения

Задължителен, когато е приложимо

Да - 2, Ч -1,

Не - 0.

И, Г

4.5. Екосистеми (горски репродуктивни материали, ГМО)
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Пълен текст на критерия: Източниците на горски репродуктивни материали трябва да бъдат оценени и адекватно защитени. Площта на горите стопанисвани с цел опазване на генетичните ресурси и териториите, стопанисвани за
производство на семена (СН и генеративните градини) се определят и стопанисват съгласно изискванията, разписани в приложимата нормативна база.
Обективен критерий: Осигурена е адекватна защита и използуване на съществуващите ресурси и репродуктивен материал за качествено възобновяване на гората. Максимално във времето се запазват базите за репродуктивни
материали.
Нормативни документи: ЗГ, Наредба за залесяване по чл. 95 от ЗГ , Наредба за сечите в горите, относимото Европейско законодателство
4.5.1. Извършена е инвентаризация, картиране и планиране на определените
насаждения - бази за репродуктивен м-л (СН, ГГ)

Документално : Инвентаризация, ГСПл/Пр, Списък с
репродуктивната база /насаждения, Протокол за обявяване
Семенни бази, Генеративни градини, доклади на ЛЗС, други
документи.

Задължителен, когато е приложимо

Да / Не ако такива не са
предвидени с ГСПл - 2, Ч -1,
Не - 0.

И, Р, Г

4.5.2. Само генетично подходящи репродуктивни материали ли се използуват при
залесяванията в УГСЕ. УГСЕ съхранява доказателства за произхода на посевния
и посадъчен материал.

Документално - регистър / Книга на залесяванията, фактури за
закупени фиданки, доклади на ЛЗС,и др.

Задължителен, когато е приложим

Да - 2 ; Ч -1,

Не - 0

И, Р, Г

4.5.3. Спазват ли се строго планираните интензивност и видове сечи в горите със
специални функции, вкл. в / СН / СБ.

Документална – ГСПл, Годишен план.
теренни проверки

Задължителен, когато е приложим

Да - 2 ; Ч -1,

Не - 0

И, Р, Г

4.5.3. Забранено е използването на генно модифицирани видове.
Дали УГСЕ допуска закупуването и използуването на посевен /посадъчен
материал с генно-модифициран произход?

Документална: Книга за културите, списък на доставчиците,
документи за произход на семенния м-л и на фиданките,
доклади от проверки, информация от РДГ, МЗХ, ИАГ СКС и др.

Задължителен, когато УГСЕ е
извършвала залесявания

Да - 0 ; Ч -1,

Не - 2

И, Р, Г

- Има ли такива на територията на УГСЕ и съответстват ли те на мащаба на
мероприятията?
Площ - ха по дървесен вид, %.

4.6. Екосистеми (горски биотопи)
Пълен текст на критерия: Екологично важните горски биотопи, защитените, редките, чувствителни и/или представителни горски екосистеми трябва да са включени в горските планове и програми, в инвентаризацията и картирането на
горските ресурси и се стопанисват съгласно приложимата нормативна база.
Обективен критерий: Представителните горски екосистеми са идентифицирани, картирани и се стопанисват съгласно приложимата нормативна база.
Нормативни документи: НИПГТ, Наредба по чл.13,ал13 от ЗГ,ЗБР, Директивата за птиците (79/409/ЕИО) и Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО)
4.6.1. Дали горските месторастения и съществуващите на територията хабитати
от НЕМ НАТУРА 2000 са картирани (към ГСПл/Пр има изработени карти) идентифицирани; извършена ли е класификация на горската територия по видове
месторастения и по хабитати? (площ - ха на ЗЗ поотделно, %)

Документална: Инвентаризация, ГСПл/Пр - картите на типовете
месторастения и на функционалното зониране, вкл. с Натура
2000 и хабитати

Задължителен, когато е приложимо (ако
има установени ЗЗ)

Да - 2, Ч -1,

Не - 0.

И, Г

4.6.2. Дали в площите на одобрените със Заповед на МОСВ и от МС ЗЗ от
Европейски значимите "сайтове" местообитания и хабитати по двете директиви
(за птиците и за месообитанията), са констатирани нерегламентирани дейности?

Документална: Актова преписка, Дискусии /анкети със
заинтересувани лица, доклади и отчети на контролни органи
(РИОСВ, ДП), НПО, местни органи на властта.
Проверка на терена

Задължителен, когато е приложимо (ако
има установени ЗЗ

Да - 0, Ч -1,

Не - 2.

И, Г.

4.6.3. Дали горите с висока консервационна стойност (ВКС) са идентифицирани и
отбелязани върху картите и за тях е направена класификация според
действащата методика (в това число влажни зони, периферни местообитания скални и др.)?

Документална:
Инвентаризация, ГСПл - картите на функционалното зониране с
нанесени ГВКС .

Задължителен за УГСЕ с площ > 1000 ха;
Да - 2, Ч -1,
Препоръчителен за по-малките.

Не - 0.

И, Г
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4.7. Екосистеми (застрашени горски видове)
Пълен текст на критерия: Съществуващите на територията на УГСЕ застрашени горски видове (растителни и животински) трябва да са класифицирани според категорията на червения списък на IUCN (по брой/площ). Трябва да се вземат
мерки за тяхната защита и/или респективно за увеличаване на тяхната популация, когато е възможно.
Обективен критерий: УГСЕ осигурява спазването на специфичните изисквания на нормативната уредба и на видовете под защита, за да могат те да се развиват в благоприятна среда и условия.
Нормативни документи: Приложение I Директивата за птиците (79/409/ЕИО); Приложение II на Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО),ЗБР, Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии; Регламент
(ЕО) № 865/2006 на Комисията, ,„Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора” CITES, ЗБР, ЗГ, Регламент (ЕО) № 338/97 на СЕ.
4.7.1. Има ли налична класификация, която показва какъв е броят на
застрашените видове, класификация по видове с площ ха и %, ако има такава
информация за територията на УГСЕ / ако има проведени наблюдения
/проучвания за наличие на застрашени видове. и мерки за тяхната защита.

ГСПл, Списък на видовете под защита със съответния им статут
и режими на опазване; ПУ на ЗТ/ЗЗ, Заповеди за обявяване на
МОСВ, и др. документи на УГСЕ.

Задължителен за УГСЕ с площ > 1000 ха,
Да - 2, Ч -1,
когато е приложимо

Не - 0

И, Г

4.7.2. Има ли специално разписана ДП (документирана процедура) за защитени
горски видове, в която освен прецизно картирани са разписани режимите на
опазване и стопанисване?
Или
разписано ли е същото в отделна глава в ГСПл/Пр или ОПРГТ, където за
установените защитени видове (растения и животни) са описани режимите на
опазване и стопанисване.

Инвентаризация, ГСПл, ОПРГТ, Списък на видовете под защита
със съответния им статут и режими на опазване; ПУ на ЗТ/ЗЗ,
Заповеди за обявяване на МОСВ и др. документи на УГСЕ.
Заповеди на МОСВ за обявяване на ЗТ и ЗЗ.

Задължителен за УГСЕ с площ > 1000 ха,
Да - 2, Ч -1,
когато е приложимо

Не - 0

И, Г

4.7.3. Спазват ли се условията и режимите за защита и опазване на
застрашените горски видове, разписани в (т.4.7.2.) и приложимата нормативна
база?

Теренна проверка

Задължителен за УГСЕ с площ > 1000 ха,
Да - 2, Ч -1,
когато е приложимо

4.7.4. Има ли доказателства за това, че УГСЕ предприема превантивни мерки за
закрила и защита на защитени и застрашени растителни и животински видове.
Същите не могат да бъдат предмет на търговски сделки.

Документална - Актова преписка на ДП-УГСЕ, фактури, Доклади, Задължителен за УГСЕ с площ > 1000 ха,
Да - 2, Ч -1,
Отчети на РИОСВ, РДГ, други документи
когато е приложимо

Не - 0

Не - 0

И, Г

И, Г

4.8. Конверсия
Пълен текст на критерия: УГСЕ осигурява опазване на биологичното разнообразие върху цялата залесена площ. Тя може да поиска смяна на предназначението на стопанисваните гори само в нормативно определените случаи.
Обективен критерий: УГСЕ е осигурило защита и запазване от намаляване на залесените територии
Нормативни документи: ЗГ
4.8.1. Дали горската инвентаризация констатира намаление на залесената площ
на УГСЕ, в контекста на индикатор 1.2.1, (по причини различни от промени в
границите) - ха, ха/год, %.

Документална: Инвентаризация, ГСПл/Пр, Заповеди, ОГФ - 1,
Доклади и др.

Задължителен

Да - 0, Не - 2.

И, Р, Г

Критерий: 5 Приложимо международно, национално и местно законодателство и управление на горите.
5.1. УГСЕ отоваря на приложимите правни и други изисквания от българското и европейско законодателство
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Пълен текст на критерия: УГСЕ трябва да има разработена документирана процедура по идентификация и прилагане правни и други изисквания, касаещи дейността им съгласно приложимото българско и европейско законодателство.
Обективен критерий: За устойчивото стопанисване на горите, УГСЕ спазва всички нацонални и международни законови изисквания, съответстващи на Принципите и Критериите на PEFC.
Нормативни документи: ЗГ, КТ, Устройствен правилник, PEFC – изисквания.

5.1.1. Дали Управителят на ГСЕ/ ползувателят и техните специалисти
съответстват на изискванията на нормативната уредба.

Документална проверка
Наличие на документални доказателства
(дипломи за
завършено образование в областта на ГС, / квалификации и пр.,
референции за заемани длъжности, съответстващи на Задължителен за УГСЕ с площ > 1000 ха Да - 2, Ч -1,
сегашната, договори от последните заемани подобни на
сегашната длъжност служебни ангажименти)

5.1.2. Дали националните законови и подзаконови актове приложими в горското
стопанство се прилагат в практиката на УГСЕ. (като минимум за: сечи,
залесяване, инфраструктура, странични ползувания). Наличен е актуализиран
Списък / Регистър / с приложимите външни документи за горите на национално и
общинско ниво.

Документална и теренна проверка
Цялата документация, вкл.: ГСПл/Пр, позволителни за сеч,
работни инструкции (заповеди, писма), трудови договори и
договори за възлагане на дейности с приложени правни
аргументи и изисквания; Кръстосан преглед на съответствието
между предвиждания на ГСПл/Пр със съответното им
изпълнение на годишна основа.

5.1.3. Дали собственика или управителя са подписали декларация за
ангажираност към принципите и критериите на PEFC - BG стандарта за
минималния 5 год.период на валидност?

Подписана декларация за ангажираност

Не - 0.

И, Г

Задължителен

Да - 2, Ч -1,

Не - 0.

И, Г

Задължителен
Документална проверка

Да - 2, Ч -1,

Не - 0.

И, Г

5.2. Изисквания към горския управител
Пълен текст на критерия: Всяко лице, изпълняващо функциите на Горски ръководител трябва да е в състояние да се легитимира като такъв (да притежава нужните удостоверителни документи, които се изискват за управление и работа
на ГСЕ), съобразно законовите изисквания в Р.България и да е оправомощен по надлежния ред.
Обективен критерий: На лице са всички приложими документи лигитимиращи управителя на УГСЕ, като такъв.
Нормативни документи: ЗГ, ЗЛОД, ЗЗТ, ЗБР, ЗООС, ЗВ, ЗЗД
5.2.1. Налице ли са доказателства, че при управлението на ГСЕ, управителя
/собственика на гората се съобразява с всички изисквания на трудовото,
данъчното законодателство (здраве и безопасност, защита), относно правата на
собственост няма задължения към общината и към държавата и не е осъждано?

Проверка в библиотеката на Управителя / сървъра (главния
компютър) с класифицирана и налична всичката приложима
нормативна база (.................., ЗУТ, ЗКАР и др.)

5.2.2. Налице ли са доказателства, че ръководството на УГСЕ и отговорния
експертен състав е запознато с разпоредбите на природозащитното
законодателство – защитени територии, биологично разнообразие (защитени
видове и местообитания)

Проверка в библиотеката на Управителя / сървъра (главния
компютър) с класифицирана и налична всичката приложима
нормативна база (ЗГ, ЗЗТ, ЗБР, ЗООС, ЗВ и др.)

Задължителен

Да - 2, Ч - 1,

Не - 0.

И, Р, Г

Задължителен за УГСЕ с площ > от 1000
Да - 2, Ч - 1,
ха

Не - 0.

И, Р, Г
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5.2.3. Налице ли са доказателства, че управителят е предприел всички действия
за адекватно изпълнение на дейностите според изискванията на принципите и
критериите на PEFC - BG? / Създадена ли е документирана вътрешна система за
контрол върху дейността, според изискванията на PEFC, ISO или друга подобна,
вкл. нарочно създадена, с която да се контролират несъответствията със PEFC БГ
стандарта?
5.2.4. Налице ли са доказателства, че ръководството на УГСЕ е запознато с
разпоредбите на приложими международни споразумения (в т.ч. регламенти и
директиви) по отношение на дейностите на УГСЕ и е поело ангажимент да ги
спазва и прилага. Няма доказателства за нарушаване от страна на УГСЕ на
подписаните от страната споразумения.

Информация от собственика - Документирана система с
процедури за контрол, записи и др.изискуеми според
приложимите стандарти и/или законодателството.

Задължителен за УГСЕ > 1000 ха,
Препоръчителен за по-малките.

Да - 2, Ч - 1,

Не - 0.

И, Р, Г

Проверка в библиотеката на Управителя / сървъра (главния
компютър) с класифицирана и налична всичката приложима
международна нормативна база (ЕП и ЕК)

Задължителен за УГСЕ с площ > от 1000
Да - 2, Ч - 1,
ха

Не - 0.

И, Р, Г

5.3. Незаконни дейности
Пълен текст на критерия: УГСЕ трябва да е в състояние да докаже, че на територията на нейната юрисдикция не се осъществява под каквато и да било форма незаконен дърводобив, строителство и земеползване, пожари и други
незаконни дейности, и / или да докаже че е предприела необходимите превантивни/ коригиращи действия при възникване на съответния казус.
Обективен критерий: В УГСЕ са предприети всички законови действия за противодействие и превенция на незаконния дърводобив, строителство и земеползване, опожаряване, бракониерство и други.
Нормативни документи: ЗГ, ЗЛОД, НКОГТ
5.3.1. Има ли и прилага ли се в УГСЕ разработена система /правилник/ за
регистрация на нерегламентираните дейности в горските територии, за
предприетите действия, за превантивните мерки, за съответно отговорните лица
и т.н. Съобразно изискванията на законовата и подзаконовата нормативна база.
5.3.2. Има ли доказателства за противодействието според изискванията на
законодателството, на всяко от констатираните нарушения? (незаконна сеч,
незаконно използване на земи и гори, строителство и др. според действащата
нормативна уредба)

Регистър на нарушенията в ГФ – в РДГ; Регистър за
незаконното строителство- в Общината, ИАГ и РДГ; Регистър на
възникналите и потушени пожари – РДГ и ИАГ; Регистър за
установените административни нарушения (актова книга) - ДГСРДГ- ИАГ;
Документирани доказателства : доклади, констативни протоколи,
Регистър /Актова книга, наказателни постановления и др. на РДГ
и др.контролни органи,или други подобни материали.

Задължителен за > 1000 ха,
Препоръчителен за по-малките УГСЕ.

Да - 2, Не - 0.

И, Р, Г

Задължителен, ако е приложимо

Да - 2, Не - 0.

И, Р, Г

5.4. Знания и опит, Превенция срещу незаконна дейност (?)
Пълен текст на критерия: Управлението на горите и реализацията на дейностите в ГСЕ се базират на компетентност, знания, натрупан опит и умения на ръководния персонал и на специалистите, както и на изпълнителите и на техните
служители и работници.
Обективен критерий: В управлението и дейностите в горските територии се допускат само квалифицирани и компетентни специалисти и работници, съгласно приложимото законодателство.
Нормативни документи: ЗГ, КТ, Наредба за безопасност на труда.

28

5.4.1. Има ли доказателства за професионалната компетентност на изпълнителя и
на неговите работници (образование и квалификация, в т.ч. изкарани
професионални курсове и др.)?
- Дали собственика, управителя или ползувателя (предприемача) извършвайки
дейностите по дърводобив притежава всички необходими според
законодателството регистрации, разрешения, квалификации, вкл. за работниците
си?
5.4.2. Дали има доказателства за планирани и проведени обучения на персонала
на УГСЕ, на изпълнителите - обичайни контрагенти и на техните работници? (за
изпълнителите и техните работници - според възможността такива доказателства
да са събирани с процедурите за възлагане на дейности.)
5.4.3. Има ли доказателства, че УГСЕ изисква изпълнението на различни
дейности, да се опира на най-добрия местен опит и утвърдени практики?

Документална проверка на тръжните документи, в т.ч. на
изискванията към изпълнителя и неговите работници
(доказателства: приложени към тръжните документи дипломи,
удостоверения, вкл. за завършени курсове, квалификации,
придобити умения, референции и др.)

Задължителен когато е приложимо

Да - 2, Ч - 1,

Не - 0.

И, Г

Утвърдена годишна програма за обучение с теми,
продължителност, лектори; Списък на участващите в обучението Задължителен когато е приложимо
лесовъди, изпълнители и работници.

Да - 2, Ч - 1,

Не - 0.

И, Г

Документална проверка на изискванията към изпълнителя и
неговите работници (за проведен инструктаж, за изкарани
курсове по техника на безопасност при работа в горите и др.п.
според приложимото законодателство.)

Да - 2, Ч - 1,

Не - 0.

И, Г

Задължителен когато е приложимо

Критерий: 6 Поддържане на социално-икономическите условия и функции на горите.
6.1. Права на собственост и ползване
Пълен текст на критерия: Правният статут на собствеността върху горските територии е установен съгласно разпоредбите в приложимата нормативна база за горите. Правата на ползване за всеки собственик и интересите на останалите
заинтересовани страни са отчетени в Горскостопанския план/ програма.
Обективен критерий: Правото на собственост и правото на ползване на горските ресурси е ясно дефинирано, доказано и документирано. В горскостопанския план програма са отчетени правата на ползване и интересите на
заинтересованите страни.
Нормативни документи: ЗГ, ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ.
6.1.1. Могат ли горовладелците да докажат своите права на собственост и
ползуване на горските ресурси?

Документи удостоверяващи собствеността върху горските
територии, Договор за управление :

Задължителен

6.1.2. Отразени ли са правата на собственост и ползуване и евентуалните
ограничения според ОПРГТ в ГСПл/Пр.

Документална: ГСПл/Пр, ОПРГТ, Договор за управление и др.

Задължителен – при наличие на ОПРГТ

6.1.3. Има ли доказателства, че за определените за сертифициране или
сертифицирани територии не се водят съдебни спорове, а в случай че се водят
съдебни спорове са налице доказателства, че в тях не се извършва стопанска
дейност.

Документална проверка
Информация от собственика, заинтересованите и засегнати
страниИнтервюта.

Задължителен

Да – 2, Ч - 1,

Не - 0

Да - 2, Ч - 1,

Не- 0

Да- 0, Ч - 1,

Не - 2.

И, Р, Г

И, Р, Г

И, Р, Г

6.2.Насърчаване развитието на селските райони
Пълен текст на критерия: Горското планиране и управлението на ГСЕ трябва да обобществи множеството функции на горите пред местните общности, да изтъква дължимото внимание към ролята на горското стопанство, което е един от
основните фактори за развитие на селските райони, вкл. чрез възможностите, които то разкрива за заетост.
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Обективен критерий: Управителя провежда регулярни срещи с представители на местните общности и споделя актуалните въпроси (проблеми и успехи) от изпълнение на дейностите
Нормативни документи: Закон за горите, Закон за регионалното развитие, Закон за устройство на територията, ПРСР, Наредби по горските и др.приложими мерки, Регламент на СЕ....
6.2.1. Има ли (и какви) доказателства за комуникация - проведени срещи,
разговори, кореспонденция, публикации, публични изявления, събрания със
заинтересованите страни /местни общности, лица.
/преместено

Документална проверка: Закон за горите; Областен план за
развитие на горите; Общински план за развитие; Протоколи от
работни срещи, семинари, обучения и др.

Задължителен за УГСЕ > 50 ха,
Препоръчителен за <50 ха

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

И, Р, Г

6.2.2. Има ли информация за изпълнение на проекти по ПРСР (CAP) от УГСЕ, вкл.
информационни дейности, кампании и обучения ?

Когато е приложимо - Задължителен за
Документална проверка: документация по съответните проекти.
Да - 2, Ч – 1,
Не - 0.
И
В кои направления /мерки, Програмен период, обща стойност, Отчетено/приет за
УГСЕ > 50 ха, Препоръчителен за <50 ха
изпълнен.
(бр., ха, лв, др.)
6.3. Публичност, Ефективна комуникация
Пълен текст на критерия: За горските територии са разработени и се прилагат дългосрочни Областни планове за развитие, които са регионално дефинирана основа за изпълнение на държавната горска политика на регионално ниво. В
тях са посочват рамковите условия за развитие на горските територии, дава се информация за потенциала на производствените и непроизводствени функции на горите; участието на заинтересованите страни и пр. Управлението на горите
се основава на базата на инвентаризация, планиране и картографиране на горите, горските територии и горските ресурси. Информация от горската инвентаризация се актуализира периодично, а планирането на дейностите и ползването е
на основата на действащото законодателство.
Обективен критерий: ОПРГТ както и ГсПл/Пр и придружаващите ги приложения, карти и резултати от мониторинга (за изминал период) са публично достъпни, освен ако не представляват строго поверителна търговска тайна.
Нормативни документи: Закон за горите
6.3.1. Дали УГСЕ е осигурила публичен достъп (вкл. на електронната си
страница) до ГСПл/Пр, горска карта, резултати от мониторинг и оценки, насоките
на горско управление, които ще се прилагат, освен онези от тях ,които биха го
поставили в неравностойно положение на пазара (представляват стриктно
конфиденциална бизнес информация или търговска поверителна тайна)?

Информация на собственика; Интернет, Областен план за
развитие на горите. Горскостопански (действащи
Лесоустройствени) планове и програми.

Задължителен

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

И, Р, Г

6.4. Решаване на спорове и жалби.
Пълен текст на критерия: При възникване на спор по отношение на управлението на гори и горски територии се прилагат документирани публични процедури и механизми..
Обективен критерий: УГСЕ реагира максимално бързо по повод и за решаването на възникнали спорове и жалби по отношение на управлението на горите, правата на ползване и владеене, условия на работа, социални ползи и др.,
съобразно възприетите процедури / механизми. (6.10)
Нормативни документи: Закон за горите, ЗПЖСМ, Общински план за развитие, ОПРГТ, ГСПл/Пр.
6.4.1. Има ли доказателства, че собственикът на гората и неговите служители
имат процедура и са в готовност да влезнат в диалог/ преговори/ обсъждане на
въпроси, отнасящи се до управление, стопанисване, ползване на горите,
уреждане та спорове по собственост, владение и пр. (регистър, срещи,
обсъждания и др.)

Регистър на постъпили оплаквания, жалби, препоръки и мнения.
Информация на собственика; Анкети със заинтересовани лица и
групи; Областен план за развитие на горите. Горскостопански
(Лесоустройствени) планове и програми.

Задължителен

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

И, Р, Г

6.5. Икономически функции и важност на горите.
Пълен текст на критерия: УГСЕ реализира оптимално на пазара установените с ГСПл/Пр суровини, продукти и услуги с произход от своите горски територии и с това стумулира местното производство и заетост.
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Обективен критерий: Засилва се значението на гората за местната икономика и за развитие на селските райони
Нормативни документи: ОПРГТ, ГИ, ГСПл/Пр,
6.5.1. Стимулира ли и как Производството на суровини, продукти и услуги от
УГСЕ местното производства? Какъв е делът на дърводобива в местната
дървообработваща индустрия? (когато е приложимо - Лева, лева/год %); Какъв е
делът в БВП на общината / областта? (когато е приложимо - Лева/год, %)

Интервю / Документална проверка : Статистическа информация
от ОГФ, ПР, ГСПл/Пр/; Информация на собственика - справки
ПР, фактури и др.п.документи.

Задължителен за УГСЕ с площ > 1000 ха;
Да - 2, Ч – 1,
Препоръчителен за по-малките.

Не - 0.

6.5.2. Използува ли УГСЕ местни ресурси (трудови и бизнес) в своята дейност?
Има ли назначен персонал - местни жители, използува ли услугите /възлага ли
дейности на местни фирми (брой служители, брой фирми, % от всички местни
фирми, бр./год)

Интервю / Документална проверка : Областен и Общински план
за развитие,/Регистър / Щатно разписание на служителите

Задължителен за УГСЕ с площ > 1000 ха;
Препоръчителен за по-малките.

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

6.5.3. Налице ли са условия за дългосрочно, устойчиво управление на ГСЕ?

Интервю / Документална проверка : Извършена е документална
проверка ОПРГТ, ГИ, ГСПл/Пр, Документи на собственика,
счетоводен отчет, баланси, реализирани продажби, фактури и
др.

Задължителен за УГСЕ с площ > 1000 ха;
Препоръчителен за по-малките.

6.5.4. Налице ли са условия за осигуряване (средното годишно количество) на
дървесина за енергийни цели за нуждите на местното население - пл./пр.м3/год,
лева/пл.м3

5 ОГФ-5, Главна книга, ГСПл/Пр, ПР, отчети за продажбите на
дърва за огрев, Списък на заявките, статистическа информация
за ползуването, Анкети с местното население.

Задължителен за УГСЕ с площ > 1000 ха;
Препоръчителен за по-малките.

И, Р, Г

И, Р, Г
Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.
И, Р, Г

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.
И, Р, Г

6.6. Здравни и рекреационни функции и важност на горите.
Пълен текст на критерия: Определени са горски пространства с осигурен свободен достъп до тях, които са предназначени преимуществено за отдих и рекреация.
Обективен критерий: Създадени се условия ползуването на горите и горските територии за отдих и рекреация да се увеличава
Нормативни документи: Закон за горите, Наредба за строителство в горите по чл. 152 от ЗГ, Закон за устройство на териториите
6.6.1. Извършена ли е инвентаризация и картиране на горската площ
категоризирана преимуществено за рекреационни цели? (ха, %) Наличие на
забранени дейности и ограничения, причина?
6.6.2. Има ли в зоните със специфичен режим за рекреация,интересни
ландшафтни образци, отделни дървета и т.н., изградена инфраструктура и
съоръжения (сгради, пътища, маршрути, маркировки, приспособления за
подрастващите, екоучилища и др.п.) улесняващи и привличащи потребителите? класифицирани са по вид : брой, ха, км, лм; лева/инвестиции, лева/год.
6.6.3. Дали УГСЕ е осигурила подходящ публичен достъп до горите с цел отдих,
като се отчитат зачитането на правата на собственост, на другите заинтересувани
лица, съвместимостта с другите функции на горите и вероятните последици за
горските ресурси и екосистемите.

1. Документална: ГСПл/Пр, картен материал, ОПРГТ, 2. Теренна
Задължителен, когато е приложимо
проверка
Документална: Информация на собственика;
Интервю със заинтересувани лица: граждани, туристически
дружества, общинска администрация и др.
Теренна проверка,

Задължителен за УГСЕ с площ > 1000 ха;
Препоръчителен за по-малките.

Информация на собственика; Областен план за развитие на
горите. Интервю. Теренна проверка

Задължителен

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

И, Р, Г

И, Р, Г

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

И, Р, Г
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6.7. Обекти с културно и историческо значение.
Пълен текст на критерия: Обектите с културно, историческо и духовно значение са определени, опазват се и се използват съобразно законовите изисквания.
Обективен критерий: УГСЕ дава съществен принос за опазване и развитие на обектите с културно, историческо и духовно значение сред горските територии.
Нормативни документи: Закон за защитените територии. Закон за горите. Закон за биологичното разнообразие.
Да - 2, Ч – 1,

6.7.1. Определени ли са (инвентаризирани, картирани и обозначени на терена)
местата с културно, историческо, и религиозно значение от УГСЕ, съвместно с
участието на местните заинтересувани групи и лица и/или централноведомствени органи (което е приложимо)? по вид - бр, ха,

Документална проверка : Информация на собственика; ГСПл/Пр,
ОПРГТ, Областен/общински ПР, стратегии, проекти;
Информационни бюра и служби в общината;
ДПП / ДНП; Публикации; Интервю,
Теренно посещение

Задължителен (когато е приложимо - има
налични такива обекти)

6.7.2. Управлението на обектите с културно, историческо, и религиозно значение
от УГСЕ способства ли за задоволяване на основни нужди на местното
население?

Документална проверка :Информация на собственика
(ползувателя): (ДГС/ДЛС/ДПП/ДНП), на Туристически дружества,
от Информационни бюра и служби в общината; Интервю със
заинтересувани лица и групи, публикации; Теренно посещение

Задължителен (когато е приложимо - има
налични такива обекти)

Не - 0.
И, Р, Г

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.
И, Р, Г

6.8. Здраве и безопасност.
Пълен текст на критерия: УГСЕ трябва да разработи и спазва процедура за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд съгласно действащата нормативна и поднормативна база на територията на Република България и
ЕС, и конвенциите на Международната организация на труда (МОТ), съдържаща критерии за оценка и мерки за контрол.
Обективен критерий: При осъществяване на дейността на територията на УГСЕ се регистрира намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания
Нормативни документи: ЗБУТ, Закон за здравето, Кодекс на труда ,Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктажа на работниците и служителите по правилата за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
Да - 2, Ч – 1,
Не - 0.
Документална: Документация, част от процедура, други
6.8.1. Дали управлението на ГСЕ е идентифицирало рисковете за здравето при
Задължителен за УГСЕ > от 1000 ха,
материали.
И, Р, Г
упражняване на дейности в горите и провежда ли се периодически инструктаж?
Препоръчителен за по-малките
Интервю със служители, изпълнители на дейности
6.8.2. Осигуряват ли се безопасни условия на труд (безопасни работни практики)
на всички работещи в гората? Дали всички работници използуват защитно
облекло и индивидуални предпазни средства

Документална: доклади на контролни органи, фактури, Актова
преписка, и др.
Проверка на терена/обекти на изпълнители.

Задължителен за УГСЕ > от 1000 ха,
Препоръчителен за по-малките

6.8.3. Регистрирани ли са по надлежния ред допуснатите трудови злополуки (брой
на произшествия) от собственика/ползувателя/изпълнителя, съобразно
изискванията на приложимата нормативна база? Др, бр/год, обезщетения - лева,
лева/год.

Документална: Информация от собственика, ползувателя,
изпълнителя; Интервю с работници и служители, контролни
органи.

Задължително за УГСЕ > от 1000 ха,
Препоръчителни за по-малките

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.
И, Р, Г

Да / Частично / Не

И, Р, Г
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6.8.4. Съществуват ли доказателства за проведени обучения на работниците и
изпълнителите? Бр.
в т.ч.:
Дали е организирван курс за квалификация за работещите в сектора, за
прилагане на безвредни технологии и практики за механизираните дейности в
горите, позволяващи тяхното опазване (и почви и води и др. компоненти на
екосистемата)?

Документална: Информация на собственика, изпълнителя, Книга за проведените обучения; Списък на
Задължителен за УГСЕ > от 1000 ха,
обучаемите/обучителите; Инструкция за безопасна работа; Книга
Препоръчителен за по-малките
за инструктаж, подписана от работниците;
Интервю с работници, служители

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.
И, Р, Г

6.9. Условия за наемане на работна сила (изискване към работодателя)
Пълен текст на критерия: УГСЕ наема на работа квалифицирани служители, специалисти и работници съгласно изискванията на приложимата нормативна база. При възлагане на дейности на подизпълнители /изпълнители/ се прилагат
същите изисквания и към тях.
Обективен критерий: Дейностите в горите се изпълняват от квалифицирани работници и служители на основание на доказани качества и опит с образователен ценз, производствен опит и умения.
Нормативни документи: Кодекс на труда. Закон за горите
6.9.1. Дали УГСЕ (собственика или ползувателя /изпълнителя) изисква, поддържа
(съхранява) необходимите според приложимото законодателство документи за
назначаваните служители, специалисти и работници (в т.ч. длъжностна
характеристика, договори, заповеди, заявления, доказателства за квалификация,
за трудов стаж и опит, референции от предишни работодатели и т.н.) събрани в
досиета за всеки работещ.

Документална проверка
Длъжностна характеристика, трудови досиета, позволителни,
лицензи, удостоверения и друга информация на собственика

задължителен, когато е приложим

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

И, Р, Г

6.10. Условия за наемане на работна сила (права на работниците и служителите)
Пълен текст на критерия: УГСЕ признава правото на служителите да се организират и да договарят възнаграждението си и условията на труд, в съответствие с националното законодателство и на основните конвенции на
Международната организация на труда (МОТ)
Обективен критерий: Работниците и служителите в УГСЕ имат права да се сдружават и участват в преговори с работодателя си за договаряне на условията на труд, работна заплата и други , съгласно Конвенция 87 и 98 на МОТ.
Нормативни документи: Кодекс на труда, Конвенция 87 и 98 на МОТ
6.10.1. Спазват ли се правата на работниците и служителите, определени с
националното законодателство и с Конвенции на МОТ, в т.ч. за равнопоставеност
между половете, забрана използване на детски труд, работа на трудоустроени,
болни, пенсионери и др.?

Документална: Правилник за вътрешния ред, длъжностни
характеристики, договори, колективен трудов договор (ако се
използува такъв), протоколи и др. информация от собственика.
Същите се изискват съответно от ползувателите/изпълнителите.
Интервю

Задължителен, когато е приложим

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

И, Р, Г.

6.11. Наука и иновации в горското стопанство
Пълен текст на критерия: УГСЕ следи за новости в науката и практиката, касаещи дейността му, в посока оптимизиране многостранното ползването на ресурсния потенциал на УГСЕ, като се отчитат социалните, икономическите и
екологичните ползи на местно, регионално и национално ниво.
Обективен критерий: Управляващия ГСЕ прлага научен и новаторски подход с оглед възможното увеличаване на многостранните ползи от горите
Нормативни документи: Технологична платворма на Горския сектор, Стратегия за развитие на Горския сектор в България и др.

33

6.11.1.Има ли доказателства за основаване управлението на ГСЕ (наред с другите
регулярни ангажименти), върху конкретни научни изследвания? Дали
Документална: Информация от управителя / собственика,
Управлението на ГСЕ допринася за провеждане на научни, научно-практични
ползвателя; публикации, Интервю.
изследвания свързани с устойчивото управление на горите, вкл. на научни
институти, организации, според случая?

Задължителен,
когато е приложим

Да - 2, Ч – 1,

Не - 0.

И, Р, Г.
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