
Приложение 1. Списък на приложимото законодателство
* Списъкът има указателен характер без да претендира за абсолютна изчерателност. 
Организацията е длъжна да спазва цялото национално законодателство, съответната местната нормативна уредба и ратифицираните международни конвенции. 

Релевантен принцип/ 
критерии/ индикатор от 
Националния стандарт

Тематична област Приложимо международно споразумение Приложима национална нормативна рамка

1.1 юридически статут и регистрация на 
Организацията

Търговски закон
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Закон за горите
Закон за вероизповеданията
Закон за читалищата

1.2 законов статут на ГСЕ в т.ч. права на 
собственост и ползване

Закон за горите
Закон за възстановяване на собствеността върху 
горите и земите от горския фонд
Закон за концесиите
Закон за задълженията и договорите

1.3.1 хуманно отношение към животните 
и спазване на ветеринарно-
медицински изисквания 

Закон за защита на животните, Закон за ветеринарно 
медицинската дейност и съответните наредби  

1.2.3 граници на ГСЕ
Закон за кадастъра
Закон за горите
Наредба № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите 
и земите от горския фонд и на ловностопанските 
райони в Република България (Наредба за 
инвентаризация на горските територии и горско 
планиране)



1.3.2 навременно изплащане на данъци, 
такси и други задължения

Закон за местните данъци и такси
Закон за данък върху добавената стойност
Закон за корпоративното подоходно облагане
Закон за данъците върху доходите на физическите 
лица
Закон за държавния бюджет (за съответната година)

1.4, 1.8 превенция и контрол на незаконните 
дейности в горите

Закон за горите
Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и 
опазването на горските територии и изменящите я
Наредба№ 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за 
защита на горските територии от пожари
Наредба №8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите
Закон за защитените територии
Закон за лова и опазване на дивеча
Закон за рибарството и аквакултурите
Закон за биологичното разнообразие
Закон за лечебните растения

1.5 Транспорт и търговия с продукти от 
горите

Конвенция за международна търговия със 
застрашени видове от дивата флора и фауна 
(CITES)

Закон за горите
Закон за биологичното разнообразие
Закон за митниците
Инструкция за взаимодействие между 
Министерството на околната среда и водите, 
Агенция „Митници” и Българска агенция по 
безопасност на храните за повишаване на 
ефективността на контрола при въвеждане, 
търговия, транзит и износ на екземпляри от 
застрашени видове от дивата флора и фауна 



Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и 
опазването на горските територии
Наредба №8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите

2.1 принципи и права в труда Конвенция № 29 на МОТ относно 
принудителния или задължителния труд, 1930 
г.*, ратифицирана 1930 г., (обн. ДВ, бр. 91 от 
1932 г.)

Конституция на Р. България
Кодекс на труда
Закон за борба с трафика на хора
Наказателен кодекс

Конвенция № 87 на МОТ за синдикалната 
свобода и закрилата на правото на 
синдикалното организиране, 1948 г., 
ратифицирана 1955 г. (обн. ДВ, бр. 19 от 1959 
г.), в сила от 08.06.1960 г.

Кодекс на труда
Наказателен кодекс
Закон за държавния служител
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
Закон за отбраната и въоръжените сили на 
Република България
Закон за Министерството на вътрешните работи
Закон за събранията, митингите и манифестациите
Закон за уреждане на колективните трудови спорове

Конвенция № 98 за правото на организиране и 
на колективно договаряне, 1949 г., 
ратифицирана 1959 г., (обн. ДВ, Известия бр.19 
от 1959 г.), в сила от 08.06.1960 г.

Кодекс на труда
Закон за държавния служител
Закон за отбраната и въоръжените сили на 
Република България
Закон за Министерството на вътрешните работи
Закон за железопътния транспорт.

Конвенция № 100 на МОТ за равенството в 
заплащането, 1951 г.Ратифицирана през 1955 г., 
(обн. ДВ, Известия, бр. 54 от 1955 г.), в сила от 
07.11.1956 г.

Кодекс на труда
Закон за защита от дискриминацията
Правилник за устройството и дейността на 
Комисията за защита от дискриминация



Конвенция № 105 на МОТ относно 
премахването на принудителния труд, 1957 г.*, 
Ратифицирана през 1998 г., (обн., ДВ, бр. 37 от 
5.05.2000 г.), в сила от 23.03.2000 г.

Конституция на Р. България
Кодекс на труда
Закон за борба с трафика на хора
Наказателен кодекс

Конвенция № 111 на МОТ относно 
дискриминацията в труда и професиите, 1958 г. 
Ратифицирана през 1960 г., (обн. ДВ, Известия, 
бр. 46 от 1960 г.), в сила от 22.06.1961 г. 

Кодекс на труда
Кодекс за социално осигуряване
Закон за защита от дискриминация
Закон за държавния служител
Закон за насърчаване на заетостта
Правилник за устройството и дейността на 
Комисията за защита от дискриминация
Правилник за устройството и организация на 
работата на Националния съвет по равнопоставеност 
на жените и мъжете

Конвенция № 138 на МОТ относно 
минималната възраст, 1973 г., Ратифицирана 
през 1980 г., (обн. ДВ, бр. 13 от 1980), в сила от 
23.04.1981 г.

Кодекс на труда
Наредба № 6 за условията и реда за даване на 
разрешения за работа на лица, ненавършили 18 
години
Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-
годишна възраст.

Конвенция № 182 на МОТ относно най-тежките 
форми на детския труд, 1999 г., Ратифицирана 
през 2000 г., (обн. ДВ, бр. 54 от 2000), в сила от 
28.07.2001 г.

Кодекс на труда
Наказателен кодекс
Закон за закрила на детето
Закон за борба с трафика на хора
Закон за семейни помощи за деца
Наредба № 6 за условията и реда за даване на 
разрешения за работа на лица, ненавършили 18 
години

2.2 равенство между половете Закон за защита от дискриминация



2.3

защита на работниците от трудови 
злополуки и професионални болести

Конвенция № 155 на МОТ относно 
безопасността и здравето на трудещите се 

Правилник на МОТ за безопасност на труда в 
горите

Правилник за здравословни и безопасни условия на 
труд в горите

2.3.4

регистър на трудовите злополуки Наредба за установяване, разследване, 
регистриране и отчитане на трудовите злополуки

2.4

възнаграждения, минимална 
работна заплата

Кодекс на труда
Постановления на МС за определяне размера на 
минималната работна заплата
Закон за задълженията и договорите
Колективен и браншови договор

4.2

законови права на местните 
общности

Конситуция на Р. България
Закон за собствеността
Закон за горите
Закон за лечебните растения
Закон за лова и опазване на дивеча
Закон за защитените територии

5.1
пълноценното използване на 
разнообразните ползи от горите

Закон за горите
Закон за лечебните растения

5.2, 10.1

обем на добив Закон за горите
Наредба № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите 
и земите от горския фонд и на ловностопанските 
райони в Република България (Наредба за 
инвентаризация на горските територии и горско 
планиране)

5.4

подкрепа на местната икономика Закон за горите
Наредба за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии - 
държавна и общинска собственост, и за ползването 
на дървесина и недървесни горски продукти



6.2

въздействия върху екологичните 
стойности

Закон за опазване на околната среда
Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка на въздйествието върху околната среда
Закон за биологичното разнообразие
Наредба за условията и реда за извършване на 
оценка за съвемстимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета 
и целите на опазване на защитените зони
Закон за защитените територии
Наредба No 5 от 31.07.2014 за строителството в 
горските територии без промяна на 
предназначението

6.4

опазва редките и застрашени видове 
и техните местообитания в горите

Конвенция за международна търговия със 
застрашени видове от дивата флора и фауна 
(CITES)
Конвенция за опазване на дивата европейска 
флора и фауна и природните местообитания 
(Бернска конвенция)

Закон за биологичното разнобразие
Закон за защитените територии
Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите

6.7

опазване на ествествени водни 
течения и обекти

Закон за водите
Закон за опазване на околната среда
Наредба №3 от 2000 г. за условията и реда за 
проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони 
около водоизточниците и съоръженията за питейно-
битово водоснабдяване и около водоизточниците на 
минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди.

6.9
промяна на предназначението на 
земи и гори от ГФ

Закон за горите
Закон за устройство на териториите



7.2, 7.3, 7.4

горскостопански план Закон за горите
Наредба № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите 
и земите от горския фонд и на ловностопанските 
райони в Република България (Наредба за 
инвентаризация на горските територии и горско 
планиране)
Наредба №2 от 7 .02.2013 г. за условията и реда за 
залесяване на горски територии и земеделски земи, 
използвани за създаване на специални защитни и 
стопански гори и на гори в защитени територии, 
инвентаризация на създадените култури, тяхното 
отчитане и регистриране
Наредба № 21 от 12.11.2012 г. за условията и реда за 
определяне, одобряване, регистрация и отмяна на 
източниците от горската семепроизводствена база, 
събирането и добива на горски репродуктивни 
материали, тяхното окачествяване, търговия и внос
Наредба №8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите

7.5.2
предоставяне на информация на 
заинтересованите страни 

Закон за достъп до обществена информация 

10.7, 10.8

защита на горите и използване на 
химикали

Закон за горите
Наредба № 12 от 16.12.2011 Г. за защита на горските 
територии от болести, вредители и други повреди
Наредба № 2 от 3.01.2012 Г. за условията, начините 
и реда за прилагане на продукти за растителна 
защите в горските територии
Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за 
защита на горските територии от пожари
Наредба № 4 от 15.02.2012 за реда за регистрация 
на горсктите разсадници и производство на горски 

 



10.12 отпадъци

Закон за управление на отпадъците
Закон за горите
Наредба от 1999 г. за третиране и транспортиране на 
производствени и опасни отпадъци
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