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РЬТ . Г ,

ДИРЕКТОРА НА РДГ,

ДИРЕКТОРА НА ЮИДП СЛИВЕН 

ДИРЕКТОРА НА ЮЗДП БЛАГОЕВГРАД 

ДИРЕКТОРА НА ЮЦДП СМОЛЯН 

ДИРЕКТОРА НА СИДП ШУМЕН 

ДИРЕКТОРА НА СЗДП ВРАЦА 

ДИРЕКТОРА НА СЦДП ГАБРОВО

Относно: Изискванията по чл. 115, ал. 2 от Закона за горите за притежаване на документ 
за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация

УВАЖАЕМИ ДИРЕКТОРИ,

Във връзка с постъпили в Изпълнителна агенция по горите запитвания за 
прилагането на чл. 115 от Закона за горите (ЗГ), считаме за необходимо да Ви уведомим 
следното;

Съгласно чл. 115, ал. 1, т. 2 и чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗГ, които влизат в сила от 
01.01.2018 г. {ДВ, бр. 60 от 7 август 2015 година)^ държавните предприятия по чл. 163 от 
ЗГ, техните териториални поделения, както и общините -  собственици на гори следва да 
поставят като изискване при провеждане на процедурите по чл. 115 и чл. 116 от ЗГ 
кандидатите да притежават документ за съответствие с международен стандарт, 
издаден от независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и/или 
преработка ка дървесина.



От разпарелбата иа чл. 115. ал. 2 of ЗГ става ясно. че изискуемият документ :кт 
съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация 
следва да удостоверява прилагането от търговеца на някоя от следнтгге системи:

1. за устойчиво управление на гори, или
2. за контрол върху произхода на дървесината и прои;}вежданите продукти, или
3. за качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги.
Хипотезите на т. 1-3 на чл. 115, ал. 2 отЗГ се намират в отношение на алтернативиост

една спрямо друга, тоест наличието на която и да е от тях е достатъчна предпоставка за 
спазване на разпоредбата на чл. 115, ал. 2 във връзка с ч,1, 115, ал. 1, т. 2 от ЗГ при условие, 
че сертификатът е по международен стандарт, свързан с дейностите по добив и/или 
прерв6от1ш на дървесина.

В случаите, в които се представя документ за горска.сертификация по чл. 115, a.t, 
2, т. 2 и 1.3 or 1Г е важно да се шбшежи, че две i е точки юискват наличие на сдатгае гствис 
с международен стандарт в две направления, които са кумулативно установени и трябва 
да съществуват едновременно. Зова са систом,иге за „контрол върху произхода на 
дървесината и произвежданите продукти“ -  чл. 115, ал. 2, т. 2 и „качество на 
производствения процес и предлаганите продукти и услуги“ да бъдат прилагани 
едновременно от тц)говеца  ̂ чл. 115, ajf. 2, т. 3 от ЗГ.

Заинтересованигге лица са свободни да избират от всички съществуващи международно 
признати системи и органи за сертификация, стига същите да отговарят на изискванията

горската сертификация, предвидени в чл. 20, чл. 2 1 и чл. 1Ь  от .С.
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