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З А П О В Е Д 
№ 57 /15.03.2019 година 

 
 

Във връзка с прилагане на НАЦИОНАЛЕН СТАНДАРТ FSC СТАНДАРТ НА 
БЪЛГАРИЯ FSC-STD-BGR-01-2016 V-1 

ПРИНЦИП 6: ЕКОЛОГИЧНИ СТОЙНОСТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
 
 

1. Допълвам определения със Заповед №66/16.04.2018 г. към ДОКЛАДА ЗА ГОРИ С ВИСОКА 
КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „КОРМИСОШ” Списък на горите 
във фаза на старост (Old growth  forests) и Представителни образци от естествени екосистеми, в 
които не се допускат горскостопански дейности, освен дейности за възстановяване до състояние, 
близко до естественото. 
 
2. Утвърждавам Актуализиран Списък на горите във фаза на старост (Old growth  forests) и 
Представителни образци от естествени екосистеми, в които не се допускат горскостопански 
дейности, освен дейности за възстановяване до състояние, близко до естественото – 
Приложение 1, неразделна част към настоящата заповед. 
 
3. Поне 5 % от площта на ГСЕ се определя като гори във фаза на старост (ГФС), в които не се 
допуска човешка намеса – индикатор 6.5.4. 
 
4. Представителните образци от естествени екосистеми са поне 10 % от площта на ГСЕ. В тях не 
се допускат горскостопански дейности, освен дейности за възстановяване до състояние близко до 
естественото. В допълнение или като част от определените представителни образци се включват 
и определените ГФС по индикатор 6.5.4 – индикатор 6.5.5. 
    Целта е по – редките и уязвими горски екосистеми да бъдат опазени, но да бъдат запазени и 
представителни образци от екосистеми, които са добре представени и са в благоприятно 
природозащитно състояние. 
    В тях не се допуска лесовъдска намеса и извличане на дървесина, освен случаите на 
едроплощни природни нарушения  (ветровали, ветроломи, снеговали, снеголоми, каламитети и 
други), заемащи 30 % от площта на съответната гора във фаза на старост (ГФС). 
 
    Срок за изпълнение на Заповедта: Постоянен. 
 
    С настоящата Заповед да бъде запознат по надлежния ред целия лесовъдски персонал – за 
изпълнение и с цел недопускане на дейности в посочените в приложението насаждения. Копие от 
Заповедта да бъде изпратено в ЦУ на  ЮЦДП Смолян – за публикуване на сайта на 
предприятието. 
 
    Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Пламен Плахов – и.д. Зам. директор на ТП 
ДЛС „Кормисош” – гр. Лъки. 
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