
Приложение 6 - Допълнителни изисквания за сертифициране на 
екосистемни услуги  
 
За сертифициране на екосистемните услуги са валидни всички останали изисквания на 
Националния стандарта. Получаването на плащания за предоставянето и/или поддържането на 
определени екосистемни услуги, както и рекламирането на ползите от FSC сертификацията от 
страна на Организацията в това отношение е доброволно. Следва да се има предвид, че е налице 
припокриване между управлението и мониторинга на екологичните стойности и на тези, свързани 
с екосистемните услуги. Настоящото Приложение описва допълнителните изисквания за 
сертифициране на екосистемни услуги приложими в случаите, в които Организацията промотира 
поддържането и/или подобряването на такива чрез FSC, осигурявайки й по-добра конкурентна 
основа и достъп до плащания за екосистемни услуги. 
 
I. Общи изисквания 
1) Налице а публичен Доклад за екосистемните услуги в обхвата на сертификацията съдържащ:  

 декларация (списък) за екосистемните услуги, които се промотират или ще бъдат 
промотирани чрез FSC;  

 описание на настоящото състояние на декларираните екосистемните услуги;  

 законоустановени права за управление, ползване и/или получаване на плащания за 
декларираните екосистемни услуги; 

 цели на управление и измерими индикатори за постигането им, свързани с поддържането 
и/или подобряването на декларираните екосистемни услуги;  

 управленски дейности и стратегии, свързани с декларираните екосистемни услуги;  

 територии в границите на или извън ГСЕ, свързани с декларираните екосистемни услуги;  

 заплахи за декларираните екосистемни услуги в границите на или извън ГСЕ;  

 описание на управленските дейности за намаляване на заплахите за декларираните 
екосистемни услуги; 

 описание на методиката за оценка на въздействията от управленските дейности върху 
декларираните екосистемни услуги в границите на или извън ГСЕ;  

 описание на резултатите от мониторинга на дейностите и стратегиите за поддържането 
и/или подобряването на декларираните екосистемни услуги; 

 описание на резултатите от оценката на въздействията на дейностите и заплахите върху 
декларираните екосистемни услуги;  

 списък на заинтересованите страни, ангажирани в дейности свързани с декларираните 
екосистемни услуги; 

 съобразно изискванията на Принцип 4, доказателства за въвличане на местните общности 
и заинтересовани страни имащи отношение към декларираните екосистемни услуги, в т.ч. 
осигуряване на достъп до и ползване на екосистемни услуги, споделяне на ползите и др. 



2) Резултатите от оценката на въздействията демонстрират, че заложените измерими индикатори 
за поддържането и/или подобряването на декларираните екосистемни услуги са постигнати или 
надхвърлени. 

3) Резултатите от оценката на въздействията демонстрират, че управленските дейности не оказват 
отрицателни въздействия върху декларираните екосистемни услуги в границите на или извън ГСЕ.  
 
II. Специфични изисквания 
 
A. Всички видове екосистемни услуги 
1) Не се осъществява дрениране на торфища, превръщане на влажни зони, торфища или 
естествени тревни местообитания в плантации или друг вид земеползване. 

2) Влажни зони, торфища или естествените тревни местообитания превърнати горски плантации 
след 1994 г. не подлежат на сертификация освен в случаите, когато: 

 съществуват ясни доказателства, че настоящият стопанин/собственик не е директно или 
индиректно отговорен за превръщането; 

 превръщането създава ясни, съществени, допълнителни и дългосрочни природозащитни 
ползи за територията обект на сертификация;  

 общата площ на горските плантации, създадени след 1994 г. на мястото на естествени гори 
не превишава 5% от общата площ на ГСЕ. 

3) Ефективността на управленските стратегии и дейности за поддържане и/или подобряване на 
идентифицираните територии с високи консервационни стойност е потъврдена от независими 
експерти с необходимата квалификация и опит. 

 
B. Улавяне и съхранение на въглерод 
1)  Определение са гори, които се опазват заради тяхната функция да съхраняват въглерод 
съгласно ръководството на FSC за поддържане и подобряване на екосистемните услуги.  
 
2) Управленските дейности поддържат, подобряват или възстановяват съхраняването на въглерод 
в гората в т.ч. чрез  прилагането на дърводобивни практики с ниско въздействие върху въглерода.  

 
C. Опазване на биологичното разнообразие  
1) Управленските дейности поддържат, подобряват или възстановяват:  

 редките и застрашени видове и техните местообитания в т.ч. чрез защитени зони, 
защитени територии, мерки за осигуряване на свързаност или други директни мерки за 
осигуряване на жизненост и оцеляване; 

 естествените характеристики на ландшафта, в т.ч. разнообразие, състав и структура на 
горите.  

2) Териториите управлявани с основна цел опазване и поддържане на биоразнообразието и 
екологичната стойност на екосистемите:  

 включват цялата съвкупност от екологични стойности в ГСЕ;  



 имат достатъчен размер и функционална свързаност за поддържане на естествените 
природните процеси;  

 съдържат цялата съвкупност от срещащи се в ГСЕ местообитания за даден целеви, рядък 
или застрашен вид; 

 имат достатъчен размер и функционална свързаност с други подходящи местообитания за 
поддържане на жизнеспособни популации от целеви, редки или застрашени видове в 
района. 

3) Показателят “достатъчност” на териториите по т. 2 е потъврден от независими експерти с 
необходимата квалификация и опит. 
 
D. Защита на водосборите и източниците на питейна вода  
1) Изготвена е оценка включваща:  

 описание на хидрологичните характеристики и връзки, в т.ч. постоянните и временни 
водни течения, водни тела и водоносни хоризонти; 

 анализ на нуждите от води за битови цели на местните общности в границите на или извън 
ГСЕ, върху които управленските дейности могат да окажат въздействие;  

 списък на районите, в които има проблеми с водата и/или недостиг на вода; 

 данни за консумацията на вода от Организацията и други ползватели.  

2) Прилагат се мерки за поддържане, подобряване или възстановяване на постоянните и 
временни водни течения, водни тела и водоносни хоризонти.  

3) Не се допуска замърсяване на водните течения, водните тела и водоносните хоризонти с 
химикали, отпадъци и утайки.  

4) Управленските дейности съблюдават всеобщото право за достъп до вода, дефинирано в 
Резолюцията на ООН относно човешкото право на вода и санитарно-хигиенни условия.  
 
E. Опазване на почвите  
1) Идентифицирани са уязвимите или изложени на голям риск почви, в т.ч. плитките, слабо 
дренираните и преовлажнени почви, податливи на вплътняване, ерозия, нестабилност и отмиване. 

2)  Прилагат се мерки за намаляване на вплътняването, ерозията и свлачищата.  

3) Управленските дейности поддържат, подобряват или възстановяват плодородието и 
стабилността на почвите; и 

4) Не се допуска замърсяване на почвите с химикали и отпадъци.  

 
F. Рекреация 
Заб.: Изискванията на Националния стандарт в т.ч. настоящите допълнителни изисквания са 
приложими и за трети страни предоставящи рекреационни услуги на територията на ГСЕ, в случай 
че тези услуги се рекламират чрез FSC сертификацията. 
  
1) Прилагат се мерки за поддържане, подобряване или възстановяване на:  



 важни за рекреацията и туризма места, в т.ч. местни забележителности, археологически 
обекти, пътеки, места от културен или исторически интерес; 

 популации на видове, които са туристическа атракция.  

2) Правата, обичаите и културата на местните общности не се нарушават от туристическите 
дейности;  

3) Прилагат се мерки за осигуряване здравето и безопасността на потребителите на туристически 
услуги.  

4) В рекреационните зони и местата от интерес за туристическия сектор са налице общодостъпни 
планове за осигуряване здравето и безопасността на посетителите, както и описание на 
възможните опасности и ако е необходимо данни за случилите се злополуктите;  

5) Стоките и услугите (в т.ч. местните занаяти) свързани с местните културни особености се 

предпочитат пред по-масово разпространените алтернативи. 

6) Има резюме на дейностите, които осигуряват превенция от дискриминация на основата на пол, 

възраст, етнос, религия, сексуална ориентация или инвалидност.  


