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ЗАПОВЕД № РД – 10 - 125 

 22.04.2020 г. 
 

 Във връзка с Принцип 1 (Критерий 1.6) от Националния стандарт за отговорно управление 

на горите в България (FSC-STD-BGR-01-2016 V-1) 

 

УТВЪРЖДАВАМ : 

ПРОЦЕДУРА ПО ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 

 Тази процедура се прилага в случаите, когато Държавното Горско Стопанство със своята дейност 

е нарушило правата на собственост (пряко или косвено) на други собственици на гори, ползватели на 

горски територии и ресурси, изпълнители на дейности, организации, граждани и др. имащи отношение 

към дейностите в горите. 

 Лицата, чиито интереси са нарушени писмено, уведомяват Директора на ДГС за нанесената щета 

по вид, размер и основание. Директорът от своя страна: 

1. Спира извършването на дейности в съответните обекти до установяване на обективни факти и 

основания по уведомлението (жалбата); 

2. Определя служител, който да извърши необходимите проверовъчни справки. 

Проверките се извършват в присъствие на представител на засегнатите страни, а при невъзможност 

при пълна откритост и яснота за последните. 

След извършване на проверката се представя доклад на Директора и при действително 

потвърждение на нарушени права на собственост, посредством доклад се прави предложение за 

отстраняване на неточностите и евентуално обезщетяване на потърпевшата страна. Доклада следва да 

бъде утвърден от Директора.  

Стойността на щетата се определя съгласно „Наредбата за определяне размера на обезщетенията за 

щети върху гори и земи от ГТ”. 

В случаите, когато жалбоподателя не е удовлетворен от решението на комисията, той може да 

потърси правата си по съдебен ред. 

Изплащането на определените или подсъдими суми за обезщетение се извършва по банков път в 

сметка, посочена от засегнатото лице (лица). Когато заинтересованите страни за един и същи случай са 

няколко независими лица, обезщетението се разпределя съгласно тяхното участие или на една 

единствена страна, упълномощена от останалите. 

За случаите, в които други лица са нанесли щети на ГТ, се прилагат разпоребите за ЗГ, ЗЛОД, 

ЗООС, ЗБР и др. За случаите, неприложими за тази процедура се прилагат действащите разпоредби на 

българското законодателство. 
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