
 

 

CeFCo  - Сертифициране на горските контрактори 
 
Защо имаме нужда от Сертифициране на Изпълнителите на дейности в горите?  
 
Горски предприемачи са ангажирани с широк спектър от дейности в горското стопанство. Те 
предлагат услуги за собствениците на гори и горската индустрия, сред които дърводобива и 
транспортирането са преобладаващи. Все повече обаче, на преден план излизат и управленски задачи, 
за които предприемачите имат сключени договори. В тази връзка изискванията за качествени услуги в 
горите са все по-осезателни и представляват все по-често и по-голямо предизвикателство.  
 
Критериите за горското сертифициране и правните нормативни изисквания за целия комплекс дейности 
са се увеличили през последните години, а ние имаме достатъчен опит в много страни, в които 
изпълнителите са длъжни да докажат, че са в състояние да изпълняват тези изисквания. В някои 
страни изпълнителите вече притежават разработени и развити системи за сертифициране или системи 
за лицензиране. В повечето случаи тези системи не са пряко свързани със Сертификата за устойчиво 
управление, a са по-скоро насочени към  доказване, на отговорностите по определен набор 
операции (например за управление на качеството, спазване на закона, безопасността и здравето). Но в 
някои случаи (например в Германия и Холандия) сертификатите на изпълнителя  се приемат като 
доказателство при възприетото горско  сертифициране за управление на горите по FSC и PEFC 
стандарти. 
 

CeFCo  - Проекта – като наръчник на предприемачите за подобряване на услугите   
 
Целта на този три годишен проект е да се разработи инструментариума за сертифициране на горските 
предприемачи, което е в допълнение на схемите за сертифициране на отговорното горскостопанско 
 управление. Чрез ангажирането на сертифициран горски предприемач, собственикът на гора може да 
бъде сигурен, че услугите предоставяни от предприятието са в съответствие с всички критерии 
изискуеми за сертификация на едно отговорно стопанисване на гората, и също, че той може лесно да 
носи отговорностите свързани със сертифициране на управлението. Концепцията ще бъде тествана 
първоначално в четири Европейски страни (бел.превод...Дания, Швеция, Португалия и България). 
 
Повишаване на осведомеността, обучение и насърчаване ще следват на национално и европейско 
равнище. Партньори по този проект са NEPCon, FSC и ENFE.  
 
CeFCo е съфинансиран от Европейската комисия по програма за еко-иновации, която се управлява 
от Европейската агенция за Конкурентоспособност и Иновациите. По проект № ECO/08/238998/SI2.532252 
 
 

CeFCo   и   EFECT [√]   - Сближаване 
 
с концепцията за Европейската схема за закрила на изпълнителя чрез сертифициране „Ефект”? (по 
темата се проведе нарочен семинар в Берлин на 07.12.2007, тук приложен „Доклад”) ENFE започна 
инициатива към определянето на основните критерии, които трябва да бъдат изпълнени от 
контракторите, с оглед на надеждното сертифициране на услугите му. Дискусията около определянето 
на общи критерии за сертифициране за горските предприятия е започнала, но все пак, налични са 
различни практики, които варират в различните страни. Следователно, не е необходимо да се постигне 
общо разбиране „до ключ” относно критериите за изпълнителя. CeFCo приема тази задача в план си за 
работа, което ENFE ще гарантира, чрез собствен принос към CeFCo, като адаптира наученото от 
"Ефект” към целите на проекта „CeFCo”.  
 

 



 

CeFCo цели сертифициране на изпълнението на горскостопанските дейности и 
на тяхното управление.  
 
Малките предприятия се нуждаят от опростени управленски стандарти, за да бъдат в състояние да се 
справят с изискванията за сертификация и при желание да делегират управленски задачи на контрактори. 
  
Ролите и отговорностите в управлението на горите и веригата на доставки трябва да бъдат ясно 
формулирани, за да се улесни достъпът до сертифициране, което ще има справедлива полза за 
всички заинтересовани страни. Затова критериите и показателите за упражняване на горските дейности и 
за отговорното горскостопанско управление трябва да бъдат насочени и към двете групи с еднаква сила - 
както към предприемачите, така и към малките собственици на гори 
.  
 

CeFCo ще достигне своите резултати в три етапа  
 
Първата фаза  - ще се разработи общата рамка от генерични стандарти, касаещи и двете групи 
- на собствениците на гори и на горските контрактори  
 
Опростен стандарт за управление на гори за малките горски собственици. Той ще вземе под внимание че 
много от индикаторите на утвърдените сертификационни схеми са в действителност едни ограничения за 
много от малките горски стопанства. Общата рамка за опростени стандарти ще бъде разработена и 
консултирана с малки собственици, с доставчиците на услуги, както и със социални и 
екологични заинтересовани страни.  
 
Генерични стандарти за горските предприемачи  
Ще се изработят генерични стандарти и за горските предприемачи (контрактори). Това ще стане всеобщо 
възприета от заинтересованите страни практика. Ще бъдат взети под внимание вече действащи, в някои 
държави, схеми за сертифициране на контрактори. Те ще бъдат анализирани, за да се определят общи  
ключови критерии, които ще бъдат инкорпорирани в един нов, общ за всички стандарт.  
 
Втората фаза ще бъде посветена на одобряването на стандарта и изграждането на умения в 
практиката  
 
Съобщаване и разпространение към адресатите - малки стопанства и горски доставчици на 
услуги (контрактори).  
 
Чрез този проект ще се подобрят комуникацията и разбиранията по въпроси, свързани със 
сертифицирането и отговорностите на горските контрактори, съобразно с регионалния и местен контекст.  
 
 
Изграждане на капацитет на горските контрактори 
 
В сътрудничество със сдруженията на контракторите в европейските страни ще бъдат организирани и 
доставени специални обучения, насочени към целевите групи.  
 
  
В третата фаза на проекта ще бъдат приложени резултатите  
 
Пилотно тестване на стандартите  
 
Разработените стандарти ще бъдат изпитвани в четири европейски страни, за да се  анализират 
приложимостта и целесъобразността им при различни условия.  
 
 
 



 
Широки консултации по различните възможности за контракторите 
 
Резултатите от пилотните тестове ще се анализират и най-добрите възможности за контракторите ще се 
презентират пред заинтересованите страни. Потенциалните възможности включват един международен 
сертификат за контрактори, едно хармонизиране на няколкото съществуващи схеми за доставчиците на 
услуги и други идентифицирани по време на периода на консултации.  
 
 
Ползата за контракторите и собствениците на гори  
 

CeFCo ще улесни по-нататъшното развитие на процеса на сертифициране на контракторите и ще насърчава 
този процес в международен план.  
 

Освен това, CeFCo ще напътства горските предприемачи в комбинирането с опростените стандарти за  
управление на дребните горовладелци: Това ще предостави специфичните индикатори за разделянето на 
отговорностите между горовладелците и горските предприемачи в процеса на горското сертифициране (на 
отговорното управление на горите).  
 
Има и пазарни ползи за двете страни - предприемачите и горовладелците: Контракторите ще се насочат към 
предлагането на цялостен комплекс от услуги по управлението на горите / да отворят широко своя 
асортимент от  услуги, и по този начин да разширят своите възможности за доходи.  
 
Малките горски стопанства, които изцяло са зависими и  разчитат на услугите на контракторите,  ще 
се подкрепени в опита си да получат сертифицирано управление от контрактори, които изцяло покриват  
приложимите изисквания за сертифициране. 
 
Горското предприемачество, което изпълнява своите договори за услуги в горите подчинено на глобалната 
рамка за добри практики, може да спомогне за значителното нарастване достъпът до сертифициране.  
 
 
Следващите стъпки  
 
Работна среща за обсъждане на ключови критерии за сертифициране на горските контрактори   
 
Група от експерти ще се срещнат на работна среща през септември 2009 г. за обсъждане на ключови критерии, 
които трябва да бъдат изпълнени от предприемачите, за да отговарят на нуждите на заварената глобална 
рамка за сертифициране на отговорното горско управление. Тези дискусии ще се основават на анализа на 
съществуващите сертификати за контрактори, на препоръките на Ръководство за добри практики 
в договарянето на дейности в горите, както и на концепцията залегнала в рамката на EFECT [√]. 
 
 
Семинар за повишаване на съзнание в индустрията  
 

CeFCo и неговия работен план ще да бъдат представени и обсъдени с представители на горски 
предприемачи, на собственици на гори и индустрията, и експерти в областта на сертифицирането.  
 
Този семинар ще се проведе на 13 октомври 2009 г. в Копенхаген.  
 
Една покана указваща точното място в Копенхаген и Програмата на семинара ще бъдат съобщени в най-
скоро време. 


