
 

Приложение 7 

Мониторинг на изпълнението на планиращите документи, въздействието на дейностите по управление върху 

околната и социалната среда и промените в околната среда. Срокове за ревизия на планиращите документи 

предвид резултатите от периодичния мониторинг 

*мониторингът  не се ограничава само до изискванията в приложението. 

Елементи от 

Планиращите 

документи* 

 
Забележка: Ще има разлика 

в зависимост от мащаба, 

интензивността и риска, 

както и от правомощията  

Обект на 

мониторинг  
(Частичен 

списък)  

Периодичност 

на 

мониторинга  

Кой прави 

мониторинг на този 

обект? 

 
Забележка: Ще има разлика в 

зависимост от мащаба, 

интензивността и риска, както 

и от правомощията 

Периодичност на 

актуализация на 

Планиращите 

документи* 

Финансов план Изпълнение на 

финансовия план 

Приходи/Разходи 

 

Тримесечен Главен финансист / 

счетоводител 

Ежегодно 

Социални 

споразумения 

Изпълнение на 

социални 

споразумения 

между 

работодателя и 

служителите 

 

Годишен Представител на 

служителите / 

синдикален лидер 

Съгласно изискванията на 

съответното трудово 

законодателство 

При промяна условията 

на труд 

Жалби от 

служителите 

 

Годишен Представител на 

служителите / 

синдикален лидер 

При необходимост 



План / програма за 

обучение и 

квалификация на 

персонала 

Професионална 

квалификация* 

на служителите 

Изпълнение на 

плана / 

програмат за 

обучение и 

квалификация на 

персонала 

 

Годишен или 

както е прието 

в плана / 

програмат за 

обучение и 

квалификация 

на персонала 

Ръководен персонал Ежегодно 

Здравословни и 

безопасни условия на 

труд вкл. на 

работниците на 

подизпълнителите 

Наличие и 

използване на 

лични предпазни 

средства и 

специално 

работно облекло 

 

Текущ Отговорник по 

безопасност на труда 

за служителите на 

Организацията / ГСЕ 

Оперативен персонал 

за работниците на 

подизпълнителите 

 

При необходимост 

Спазване на 

техниките и 

изискванията за 

безопасност на 

труда 

Текущ Отговорник по 

безопасност на труда 

за служителите на 

Организацията / ГСЕ 

Оперативен персонал 

за работниците на 

подизпълнителите 

 

При необходимост 

Трудови 

злополуки 

 

Текущ Отговорник по 

безопасност на труда 

 

При необходимост 

Ангажиране на 

заинтересованите 

страни 

Включване на 

засегнати и 

заинтересовани 

Годишен  Оперативен персонал 

външни експерти 

 

Ежегодно и при 

необходимост 



страни в 

планирането на 

дейностите 

 

Незаконни / 

нерегламентирани 

дейности в горите 

Сигнали и 

доказателства за 

незаконен 

дърводобив и 

други незаконни 

практики 

Жалби 

Сигнали 

 

Текущ Ръководен и 

оперативен персонал  

Юристконсулт  

Външни експерти 

(НПО и др.)  

При необходимост 

Горскостопански 

план 

 На 10 години, 

с надзор на 5 

години 

 

Ръководен персонал, 

собственици и т.н 

На 10 години, с надзор 

на 5 години 

Промени в границите, 

собствеността, 

функционалността и 

предназначението на 

територии в рамките 

на ГСЕ 

Граници на ГСЕ 

Промяна на 

собственост 

(реституция) 

Промяна на 

предназначение 

Обявявяване на 

нови защитени 

територии 

 

Текущ 

Годишен 

Ръководен персонал, 

собственици и т.н 

При необходимост 

Здравословно 

състояние на гората 

Болести и 

вредители 

 

Текущ 

Годишен 

Оперативен персонал 

външни експерти 

При необходимост 

Ползване / добиви и 

горскостопански 

Годишни добиви 

на дървесни и 

Годишен 

 

Ръководен персонал Ежегодно или при 

необходимост 



дейности недървесни 

продукти 

 

Площ на 

възобновителни 

и отгледни сечи 

 

Годишен 

 

Ръководен персонал Ежегодно или при 

необходимост 

Залесяване 

 

Годишен Оперативен персонал, 

външни експерти 

Ежегодно или при 

необходимост 

Строителство и 

поддръжка на 

горски пътища и 

съоръжения 

 

Годишен Ръководен персонал Ежегодно или при 

необходимост 

Използване на 

торове и 

пестициди 

Годишен Ръководен персонал 

Оперативен персонал, 

външни експерти 

 

Ежегодно или при 

необходимост 

Гори с висока 

консервационна 

стойност 

Определените 

ГВКС на 

територията на 

ГСЕ 

 

Годишен Оперативен персонал, 

външни експерти 

Ежегодно или при 

необходимост 

Представителни 

образци от 

естествени горски 

екосистеми 

Здравословно 

състояние, 

динамика на 

структурата и 

състава, 

сукцесионни 

процеси, 

негативни 

тенденции 

Годишен Оперативен персонал, 

външни експерти 

Ежегодно или при 

необходимост 



Екосистемни услуги 

(в случай, че 

Организацията* 

рекламира чрез FSC 

поддържането и 

подобряването им) 

 

Рекламираните 

екосистемни 

услуги  

Годишен  Ръководен и 

оперативен персонал, 

външни експерти 

Ежегодно или при 

необходимост 

Въздействие на 

дейностите по 

управление върху 

околната среда 

 

Възобновителни 

процеси при 

различни 

лесовъдски 

системи 

 

Годишен  Оперативен персонал При необходимост 

Наличие и 

разпространение 

на инвазивни 

видове 

 

Годишен Оперативен персонал, 

външни експерти 

При необходимост 

Редки и 

застрашени 

местообитания 

 

Годишен  Оперативен персонал, 

външни експерти 

Ежегодно или при 

необходимост 

Популации на 

редки и 

застрашени 

видове 

 

Годишен  Оперативен персонал, 

външни експерти 

Ежегодно или при 

необходимост 

Негативни 

въздействия от 

използването на 

биологични 

агенти, 

Годишен  Оперативен персонал, 

външни експерти 

Ежегодно или при 

необходимост 



пестициди и 

торове 

 

Честотата, 

разпространение 

и степен на 

повреди от 

природни 

бедствия в 

резултат от 

горскостопански 

дейности 

 

Годишен  Оперативен персонал, 

външни експерти 

При необходимост 

Негативни 

въздействия 

върху водни 

ресурси 

 

Годишен  Оперативен персонал Ежегодно или при 

необходимост 

Негативни 

въздействия 

върху почвите 

(ерозия, 

уплътняване, 

замърсяване, др.) 

 

Годишен  Оперативен персонал Ежегодно или при 

необходимост 

Състояние на 

постоянни и 

временни горски 

пътища 

 

При теренни 

посещения и 

ежегодно  

Оперативен персонал Ежегодно или при 

необходимост 

Наличие на 

отпадъци в 

При теренни 

посещения и 

Оперативен персонал Ежегодно или при 

необходимост 



горските 

територии 

 

ежегодно  

    

    

Въздействие на 

дейностите по 

управление върху 

социалната среда 

Въздействия 

върху правата и 

собствеността на 

местни засегнати 

и заинтересовани 

страни 

 

Годишен  Ръководен персонал При необходимост 

Управление на 

жалби и сигнали 

 

Текущ Ръководен персонал При необходимост 

Въздействия 

върху източници 

на питейна вода 

и други 

ползвания на 

водни ресурси 

 

Годишен  Ръководен и 

оперативен персонал 

При необходимост 

Използване на 

дървесни и 

недървесни 

продукти от 

местни фирми 

 

Годишен  Ръководен персонал При необходимост 

Снабдяване с 

дърва на 

местното 

население 

Годишен Ръководен и 

оперативен персонал 

Ежегодно 



 

Обекти от 

културно-

историческо, 

икономическо 

екологично, 

религиозно или 

духовно 

значение за 

местните 

общности 

 

Годишен Оперативен персонал, 

външни експерти 

(социолог, историк, 

културолог и др.) 

При необходимост 

Промени в околната 

среда 

Редки и 

застрашени 

местообитания 

 

Годишен Оперативен персонал, 

външни експерти 

Ежегодно или при 

необходимост 

Популации на 

редки и 

застрашени 

видове 

 

Годишен Оперативен персонал, 

външни експерти 

Ежегодно или при 

необходимост 

Защитени 

територии и зони 

 

Годишен Оперативен персонал, 

външни експерти 

Ежегодно или при 

необходимост 

Големи 

природни 

нарушения 

 

Годишен  При необходимост 

    

    

 


