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ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА „ТП ДГС 

Стара Загора”  

 

/РЕЗЮМЕ/ 

 

ВИЗИЯ И МИСИЯ 

Визията и мисията на ТП „ДГС Стара Загора” са определени в контекста на 

стратегическата визия и основните цели за развитието на горския сектор, дефинирани в 

Националната стратегия за развитие на горския сектор в Република България за 

периода 2013 - 2022 г. 

Мисията на ТП „ДГС Стара Загора”  е да осигури провеждането на последователна и 

координирана горска политика и да създаде необходимите условия за гарантиране и 

подобряване на устойчивото управление на горите на територията си. 

Като част от горския сектор на България, управлението на горите на ТП „ДГС Стара 

Загора”  е насочена към реализиране на визията: 

„Към 2022 г. България да има жизнени, продуктивни и многофункционални гори, 

устойчив, конкурентоспособен и иновативен горски сектор, съхранени биологично 

разнообразие, количество и качество на водните ресурси в горските територии. 

Секторът да подпомага икономическото развитие на страната, ще осигурява условия за 

пълноценна реализация на заетите в него, ще способства в максимална степен за 

смекчаване на ефекта от промяната в климата и ще гарантира поддържането на 

здравословна околна среда.” 

В резултат от прилагането на политиката за управление на горите се очаква да се 

запазят и обогатят екологичните, социалните и икономическите функции на горите на 

територията на ТП „ДГС Стара Загора” . Визията и мисията на ТП „ДГС Стара Загора”  

са в съответствие и с Принципите и Критериите на Националния стандарт за отговорно 

управление на горите в България, разработени да насърчават екологосъобразно, 

обществено полезно и икономически изгодно управление на горите в света. 
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ЦЕЛИ 

Осъществяването на визията е свързано с изпълнението на 9 стратегически цели и 

свързани с тях оперативни цели, които ще осигурят и изпълнение на Принципите и 

Критериите на Националния стандарт за отговорно управление на горите в България. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1  

Спазва се приложимото национално законодателство, както и ратифицираните от 

България международни договори, конвенции и споразумения. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 

ТП „ДГС Стара Загора”  допринася за поддържане и/или подобряване на 

социалното и икономическото благосъстояние на служителите и работниците 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 

ТП „ДГС Стара Загора”  допринася за поддържането и насърчаването на 

социалното и икономическо благополучие на местните общности 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 

Наличните ресурси и екосистемни услуги се управлява ефективно и устойчиво и 

се осигурява дългосрочната икономическа жизнеспособност на ТП„ДГС Стара 

Загора”   

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5 

Поддържат се екосистемните услуги и екологичните стойности, представени на 

територията на ТП „ДГС Стара Загора”  

Предотвратяват се негативни екологични въздействия, а такива предизвикани от 

дейността на ТП„ДГС Стара Загора”  се възстановяват или смекчават. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 6 

Разработени са и се прилагат актуални планиращи документи, които съответстват 

на политиките и целите, мащаба, интензивността и риска от горскостопанските 

дейности и осигуряват адаптивно управление на територията на ТП „ДГС Стара 

Загора” 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 7 

Извършва се мониторинг на напредъка за постигане на целите на управление, 

въздействията от горскостопанските дейности и състоянието на територията на 

ТП „ДГС Стара Загора”, които осигуряват адаптивно управление. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 8 
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Управлението на горите поддържа и/или подобрява високите консервационни 

стойности на територията на ТП „ДГС Стара Загора” чрез прилагането на 

превантивен подход. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 9 

Дейностите, извършени от или за ТП „ДГС Стара Загора”, са планирани и 

изпълнени в съгласие с определените икономически, екологични и социални 

политики и цели и са в съответствие с принципите и критериите на Националния 

стандарт за отговорно управление на горите в България. 

 

 


