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План за провеждане на одит 

 
Дата на одита: 12-15.09.2017 

Име на клиента: СИДП ДП - Шумен 

Критерии, обект 

на одит: 

Проверка на съответствието със следните стандарти: 

NEPCon Interim Standard for Assessing Forest Management in Bulgaria 

19Dec14 ENG (Временен стандарт на NEPCon за оценяване управлението на 
горите в България 19.12.2014);   

NEPCon Chain of Custody Standard for Forest Management Enterprises 19Dec14 
(Стандарт на NEPCon за Проследяване на продукцията за Горскостопански 
предприятия 19.12.2014); 

Requirements for use of the FSC trademarks by certificate holders FSC-STD-50-
001 (V1-2) (Изисквания за ползване на търговските марки на FSC от 

притежателите на сертификат) 

Критерии на FSC, които трябва да бъдат проверени (критериите, които 
следва да се проверят са оцветени): 

 
Принцип Критерии 

1 .1 .2 .3 .4 .5 .6     

2 .1 .2 .3        

3 .1 .2 .3 .4       

4 .1 .2 .3 .4 .5      

5 .1 .2 .3 .4 .5 .6     

6 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 .10 

7 .1 .2 .3 .4       

8 .1 .2 .3 .4 .5      

9 .1 .2 .3 .4       

10 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9  

Коментари Принцип 3 не е приложим за 

България; В горската територия на 
Горскостопанското предприятие 
няма плантации, затова принцип 10 

също не е приложим. 

 

 

Тип на Одита: Годишен одит Година: 

2017 

Сертификат(и):  

NC-FM/COC-024264 

Данни на СИДП  
ДП за контакт 

във връзка с този 

одит: 

Име: Веселин Нинов Длъжност: Директор 

GSM: +359 889622037 Email: office@dpshumen.bg 

Данни на NEPCon 

за контакт във 

връзка с този 

одит: 

Име: Теодор Тодоров Длъжност: офис ръководител 

GSM: +359894465911 Email: tt@nepcon.net 

Места, които ще 

бъдат посетени 

при одита:: 

Административна сграда и горска територия на: ДЛС Балчик, ДГС 

Генерал Тошево и ДГС Нови пазар. 
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Одитиращ екип и придружаващи лица  

 
Име  

 

Квалификации Роля/фокус при 

одита 
Теодор Тодоров Гражданин на РБългария. Магистър по Горско 

Стопанство, Опазване на околната среда и устойчиво 
развитие. В периода 2008-2014 г. участва като 
експерт в подготовка за сертификация и основни 

оценки на горски стопанства, както и в извършването 

на независими оценки на одитни доклади. През 2015 
г. завършва курс за водещ одитор по FSC Управление 
на гори и Проследяване на продукцията, след което 
участва в множество одити на територията на 
България. От 2016 г. работи в регионалния офис на 
НЕПКон България. 

Водещ одитор, 
отговорен за всички 
аспекти от одита 

Любомир Маринов Гражданин на Република България. Магистър по 
горско стопанство, завършил Лесотехническия 
университет, София. От юли 2004г. до декември 
2005г. старши лесничей в ДЛ Троян. От 2006г. 
ръководител доставка и подготовка на суровина в 

Кооперация Обнова. През 2013г. завършил курс за 
FSC водещ одитор по управление на гори и 

проследяване на продукцията в Царево, България. 

Одитор, отговорен за 
интервюта със 
служители и 
заинтересовани 
страни; проверка на 

документи и 
процедури, проверка 

на терен. 

Нели Николова Гражданин на Република България. Завършила 
Горско стопанство и Ландшафтна архитектура в 
Лесотехнически университет, гр. София, България. 

Има опит в проекти, свързани с управление на 
защитени територии, устойчивото управление на 
горите и промените в климата. През 2016 г. 
завършва курс за FSC водещ одитор по управление 
на гори и проследяване на продукцията в Юрмала, 
Латвия. От 2016 г. работи в регионалния офис на 
НЕПКон България. 

Одитор, отговорен за 
интервюта със 
служители и 

заинтересовани 
страни; проверка на 
документи и 
процедури, проверка 
на терен. 

Ребека Маккарти Гражданин на Кралство Дания. Бакалавър и 
магистър по Управление на горите и докторска 
степен по Горско стопанство, Шведски университет 

по селскостопански науки. Завършва курс за водещ 
одитор по управление на гори и проследяване на 

продукцията. Има опит като изследовател в 
управлението на горите в Южна Швеция. 

Одитор на обучение 

Николай Точилов Водещият одитор в NEPCon и Директор на NEPCon 
Русия. Завършил Горско стопанство през 1998г. в 
Архангелски Държавен технически университет, гр. 
Архангелск, Русия. Докторска степен по аграрни 

науки. Преминал курсове по ISO 14001 и за FSC 
Водеш одитор по управление на гори и 
проследяване на продукцията. Участвал в редица 
одити по проследяване на продукцията и 
управление на гори в и извън Русия.   

Наблюдаващ одитор  

 

 
График 
 

Дейност  
 

Локация Одитор(и) Дата/час 
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Откриваща среща * Главен офис Теодор Тодоров 

Любомир Маринов 

Нели Николова 

Ребека Маккарти 

Николай Точилов                                               

 

12.09.2017/8:30 

Интервю с отговорното по 

сертификацията лице, 
служители и изпълнители. 
Преглед на процедурите и 
отворени несъответствия  

Главен офис 12-15.09.2017 

/9:00- 17:00 

Посещение на терен Горска територия 12-15.09.2017 

/9:00- 17:00 

Консултация със 
заинтересовани страни 

Интервюта във и 
извън 
административната 
сграда  

12-15.09.2017 

/9:00- 17:00 

Одиторите обобщават одита Главен офис 15.09.2017/16:10 

Заключителна среща * Главен офис 15.09.2017/16:40 

Очакван край на одита   15.09.2017/17:00 

 
 
* Очаква се ръководството да бъде представено по време на Откриващата и Заключителната среща. 

NB! Представеният график може да се промени по време на одита. 
 
NB! Моля, имайте предвид, че СИДП ДП има отворени несъответствия от сертификационния одит 
през 2016 г. които следва да бъдат закрити по време на предстоящия годишен одит! 

 


