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CeFCo  
Сертификация на Горските Контрактори 

 

Семинар на Европейската мрежа на горските предприемачи – ENFE, съвместно със 
структури на FSC, WWF и др. организации и консултантски фирми от различни 

европейски страни 
 13 октомври 2009, Копенхаген   

 
Място на провеждане: AXELBORG, Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1. sal 
 
Участници: 
В семинара участваха представители: горски контрактори на страните членки на 
представителната европейска организация на горските контрактори, на организации на 
собствениците на гори, заинтересувани страни и отговорни лица в областта на горската 
сертификация.  
CeFCo се финансира от Европейската Комисия по програмата за еко-иновации, която се 
мениджира от Европейската агенция за конкурентоспособност и иновации. Project No. 
ECO/08/238998/SI2.532252 

 
 
 
 
 

09.00 10 Откриване  Бари Хъдсън , Почетен председател на ENFE 
 
Откриването се прави от новоизбрания Президент на ENFE - Simo Jaakkola, контрактор от 
Финландия.  Участниците са около 50 души.  
 

09.10 15 Въведение към 
семинара 

Jan Feil - NEPCon 
project manager  

За целите на Семинара 
 

09.25 15 Цели и планирани 
дейности по 
проекта CeFCo  

Jan Feil - NEPCon 
project manager 

Координатора по проекта представи 
задачите и работния план на проекта  CeFCo  

 
- В презентацията на Ян Фейл се изтъкнаха следните основни цели на проекта: 

1. Разработка на наръчник с международните насоки за сертифициране на контрактори, 
който да ръководи тяхното независимото сертифициране.  

2. Разработване на опростени стандарти за управление на горите за дребните собственици 
на гори и критериите за горските предприемачи, включително и конкретни индикатори, 
които да отразяват отговорностите между собствениците на гори и горските 
предприемачи.  

3. Горските предприемачи ще улеснят процеса на горската сертификация (за отговорно 
управление на горите), ако самите те отговарят на всички приложими изисквания за 
сертифициране. 

4. Провеждане на обучения и повишаване на осведомеността на заинтересуваните страни в  
четири страни: България, Дания, Португалия и Швеция.  

5. Резултатите от настоящия проект ще се представят в целия ЕС с обучителен семинар с 
участието на основните горски контрактори и представители на частните собственици.  

6. Разработване на инструментариум за сертифициране на частните собственици на 
маломерни гори, на техните групови мениджъри и на горските контрактори.  
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7. 80 бр. малки до средни предприятия – горски контрактори ще предлагат сертифицирани 
услуги за управление на маломерните горски имоти на собственици; и ще се 
сертифицират  500'000 ха частни гори. 

 
Иначе пъвоначалната идея се заражда на база опита от Балтика, където е разработена първата 
подобна система за сертификация на горски предприемачи, на базата на стандарта на FSC – 
SmartLogg системата.  
 
БЮДЖЕТА на проекта ще бъде 823.500,00 Евро, като финансирането от ЕК е 60%, а останалата 
сума е самоучастие на партньорите. 
 
Проекта ще се развие в три фази: 
 
Първата фаза  - ще 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 четирите 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.  
www.cefcoproject.org  
 
Както се разбра от разискванията, четирите страни ще участват във всички фази на проекта. 
След обедната сесия в четирите работни групи ще се направят конкретни предложения за 
работата във всяка от 4-те държави. 
 

09:40 20 Demand for involving Forestry 
Contractors in Forest 
Management Certification  

NEPcon  Concepts and Experience in Pilot 
Projects – experience from the Baltic 
countries (Estonia) 

От Изп.директор на НЕПКон: Питер Филберг...  
 
 Презентира се пилотния проект за SmartLogging разработен за Естония от НЕПКон (има 
брошурка) 

1. Бариерите които съществуват за сертифициране на малките горски стопанства: 
a. – изискванията не са приложими за малките собственици; 
b. – няма регулярни приходи; 
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c. – екстензивно ползуване липса на контрол спрямо контракторите / и 
предприемачите 

d. – висока цена за сертификацията 
e. ! никакъв ценови бенефис от това че си сертифициран 

 
2. Прехвърляне на изисквания към контракторите... 

-  Идеята е дошла закономерно -  да се комбинира груповата сертификация със 
сертификация на контракторите.... 
 
-  И като първи резултат - вече има натрупан опит в Груповата сертификация и той се развива в 

системата SmartLogging, като система за сертификация за контракторите www.nepcon.net  
 
- Предприемачите се залавят с приемането FSC и/или PEFC критерии...... 

 
- Изграждането на изискванията /на стандарта SmartLogging е преминало през следните етапи: 

1. анализ на стандартите.. 
2. публичност и консултации и тестове на място 
3. прилагане... 

 
- Предизвикателствата касаещи сертификацията на дрeбните контрактори са : фокусиране върху 

терена; гъвкавост; редуциране на  бумащината; т.е. обръщане с лице именно към малките 
оператори (контрактори). 

 
- Пилотни проекти са направили със СтораЕнцо, ФСЦ-интернац... 

  
Въпроси: 
Всички презентации ще бъдат качени на страницата.. 
 
 

10;00 30 От националния стандарт – към 
Европейски стандарт: Ключови 
критерии за сертификация на 
контракторите 

Edgar 
Kastenholz
. 

Results of the CeFCo Workshop 
held in Brussels on 29th of 
September  

 
Презентация:  
 
Ресултати от CeFCo работния семинар в Брюксел na 29.09.09... 
 
Какви са  ползите за контракторите.. отначалото казвахме че е супер защото ... семинара в Берлин 
за EFECT– нашата визия за сертификация на контракторите го каза. 
Съгласно нея, за да бъде сертифициран, добрият предприемач, трябва да:  

• има регистриран бизнес, 
• има компетентно и квалифицирано управление на бизнеса,  
• наема и назначава квалифициран персонал, 
• притежава подходящо оборудване,  
• има достатъчно наличен капитал,   
• работи със система за управление на: 

o качеството на робота, 
o стандартите за околната среда, 
o здравословни и безопасни условия на труд.  

• има дългосрочни договори за предоставяните от него услуги, 
• има писмени договори за услуги и за работната сила, 
• работи съобразно законите и съответните нормативни документи, 
• е подкрепен от национална или регионална асоциация на горските предприемачи. 
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Отпправна точка за нас са: визията за добрия контрактор, изразена в EFECT концепцията, нашия 
Гид за добри практики в ГС, което е добро начало... EFECT – чадъра за националните 
сертифицирани контрактори е отправна точка за нашите критерии, които трябва да ги вкараме като 
CeFCo критерии... 
 
В това отношение трябва да анализираме следните връзки: 
 
Критерии FSC PEFC  Smart 

Logg 
…. Генерични индикатори 

Съвместимост със всички 
национални регламенти 

     

Ангажиране на квалифицирани 
работници/служители 

     

Основни способности на 
работната сила 

     

................      
 
Разисквания: 
Франсоа Паскен /контрактор от Франция – С цел да се използуват местни ресурси – на работници 
също, много е важно да има писмен договор, защото в него ще пише какво се изисква...точно и как 
се изпълнява...което ще бъде и база за проверка. Пазара се променя много бързо, може за една 
нощ тотални промени да се наложат... 
 
 

10:30 15 Очакванията на горските 
собственици относно 
сертифицирането на 
контракторите  

Представител 
на швейцарска 
организация 
на горособств-
еници 

Certification of contractors – 
Техническо приложение и 
редуциране на разходите  

 
В Швейцария – груповата сертификация  
Базовата структура на взаимотношенията е: Собственик – Асоциация – Сертификационен орган. 
 
Модел на груповата сертификация: договори с управител на гората, който сертифицира... 
Модел на “ ArgovianForest Owner Association ” / Aargauisher Waldwirtschaftsverand - ) : Групово 
управление – писмен договор за сертификация / - контракт за управление със малък собственик;   
... заключението е, че малките собственици се нуждаят от сертифицирани контракторите, което 
гарантира, че те ще могат да сертифицират своята гора, като устойчиво управлявана... 

 
Разисквания:  
Генерален въпрос – колко са разходите за сертификация ... – целта е сертификацията да се 
рентира, т.е. да не е утежняващо собственика действие, а напротив, той да има предимства от 
това, както и предприемачите. 
 
След почивката работа по държави.... 
България – стая ”Б”... 
 

13.15 90 Implementing the project in the four 
countries of priority and other European 
countries – general considerations and 
recommendations 

 Working in sub – groups 
and report on conclusions 

 
В работната група за БЪЛГАРИЯ: Инж. Антоний Стефанов – БУЛПРОФОР заедно с инж. Живко 
Богданов – FSC координатора за България, представиха официалната съгласувана позиция на 
БУЛПРОФОР, Асоциация на горските фирми в България, Държавна агенция по горите, Сдружение 
„Горовладелец”, Асоциация Общински гори и Коалиция „За да има природа в България” по проекта. 
В работната група участваха още Роберт Книсак (Полската асоциация на горските предприемачи), 
Едгар Кастенхолц – Ген.Секретар на ENFE, Ян Фейл – координатор по проекта от NEPCon, Pina 
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Gervassi, FSC мениджър по горски политики и др. (позицията е поместена отделно) . На тази 
база се консултира с участниците  и се предложи стратегия за работата по проекта, касаеща 
участието на България.  
 
Едгар Кастенхолц представи основанията поради които е избрал България да бъде включена в 
проекта (едновременно с аргументи за останалите страни участници в проекта):  
„ С NEPCon и FSC беше обсъждена на етап планиране, че този проект не може да се извършва във 
всички европейски страни и трябва да се предложат някои страни, където CeFCo биха могли да 
работят по-подробно.  
• Дания беше избрана от NEPCon, защото те вече имат пилотно проучване и е в ход неговото 
развитие по начин, който e постоянно съгласувателна процедура между  и NEPCon (Надявам се, 
че е правилно Bjorne).  
• Швеция беше предложена заради също напредналия процес по групова сертификация на 
собствениците на гори (Stora е много активна) и CeFCo трябва да помогне по такъв начин,  че 
контракторите (които прилагат - устойчиво ГС управление /SMF) да получат възможност и да 
могат да имат влияние. Швеция беше предложена от NEPCon и FSC поради същата причина - 
течащия проект за групова сертификация, а и аз им казах, че съм уверен, че това ще бъде 
успешна кандидатура, защото SMF е много добре и дълбоко застъпена в работата на 
контракторите.   
• Португалия е страна с много малки частни гори и активна FSC националната инициатива. Ще 
бъде полезно обстоятелството, че ANEFA е глас в развитието и не може да бъде заглушена от 
FSC, т.е. очакваме да бъде силен партньор.  
• България има две предимства: Булпрофор е много пронизителен и активен в развитието на 
предприемачите в страната. Инфраструктурата с регионални офиси е много ефективна. България 
все още има някои проблеми с доминация на държавата, законосъобразността на събирането/ 
реализацията на дървен материал, необходимостта от сертифициране, и не на последно място 
силен интерес към сертифицирането на изпълнителите (контракторите) и към системи за 
лицензиране (зная го от Булпрофор). Това е, което разбрах по време на семинара в Берлин 
преди 2 години и това, което научих в различни дискусии впоследствие с Антоний. В допълнение - 
България също има силна FSC инициатива, и то се подразбира, че инфраструктурата за работа 
по CeFCo ще бъде перфектна. Аз подкрепих това, защото вярвам, че вие Антоний сте много 
заинтересовани в развитието на работата.”  
 
 

14.45 30 Open discussion Представяне на предложения / 
концепции за работата на 4-те 
държави: 

In plenum, recommenda-
tions and  ideas for 
implementing the project 

 
1.БЪЛГАРИЯ 
 
Живко Богданов обобщава работата на групата за БЪЛГАРИЯ, като представя следното 
предложение за функции на основните групи актьори в проекта, респ. на техните представители: 
 
Функции на FSC представителите в проекта:  
 
1) организиране и провеждане на технически срещи по отношение на изпълнението на проекта в 
страната, за да се уверим, че проектът се адаптира към местните / национален контекст.  
 
2) Идентифициране и покани към заинтересованите страни за участие в национални работни 
срещи, в които да се включат и дребните горски предприемачи в проекта.  
 
3) * Подготовка и анализ на стандартите за горско управление и потребностите на дребните 
собственици за опростяване на стандартните изисквания за тях, както и анализ на стандарта за 
контрактори – FSC/SmartLogger; CeFCo концепция и национални изисквания и практики за 
адаптиране на националното тълкуване на стандартa за контрактори. (примери от: Stora Енцо - 
WWF тестове в Балтийските държави; швейцарския опит с групова сертификация; Södra работа с 
предприемачи и собственици на малки горски имоти – възможни са обиколки на място за 
проучване на опита) * подлежи на утвърждаване от WWF централата.  
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4) Осигуряване на обратни коментари от страна на FSC за развитието на националните 
показатели за дребните собственици и kontraktorite  
 
5) Организиране на обучение и разпространение (включително преводи), насочени към 
изпълнителите и собствениците на гори в страната.  
 
6) Помощ за идентифициране на потенциалните собственици на земя и горски предприемачи, 
които да участват в пилотни тестове за сертифициране на предприемачите в страната.  
 
 
Функции на ENFE представителите в проекта:  
 
1) да участват в техническите заседания касаещи изпълнението на проекта в страната, за да се 
уверят те, че проектът се адаптира към местните / национален контекст.  
 
2) да участват в разработването на националните показатели за дребните собственици и 
контрактори.  
 
3) да организират и участват в техническите /работни срещи, както и в обученията насочени към 
контракторите в страната.  
 
4) Булпрофор да предложат горски предприемачи, както и потенциалните собственици на гори, 
които да участват в пилотни тестове за сертифициране на предприемачите в страната.  
 
 
Функции на NEPCon представителите в проекта:  
 
1) организиране и провеждане на пилотни тестове за сертифициране на предприемачите и 
собствениците на гори в страната.  
 
2) Да се разработят и предоставят на обучаваните предприемачи и собственици на гори в 
страната, конкретни директиви /насоки/ за техните ангажименти.  
 
3) да участват в техническите / работни срещи свързани с изпълнението на проекта в страната.  
 
4) да участват в националните семинари, адресирани към собствениците на гори и горските 
предприемачи в проекта.  
 
5) Да дадат своя приноса в развитието на националните показатели/критерии за дребните 
собственици и контракторите.  
 

• Първа стъпка: Споразумението на различните страни;  
• Втора стъпка: Разпределение на времето и ресурсите, необходими за изпълнение  

на различни дейности от страна;  
• Трета стъпка: Подробен план с отговорности, времеви график, бюджет и др 

 
/всички присъстващи получиха това предложение, както и официалната позиция на основните 
заинтересувани страни в БЪЛГАРИЯ, на своите компютри в реално време, което се прие много 
положително и с емоции.../ 
 
2. ПОРТУГАЛИЯ: 
 
FSC офицера + NEPCon представителя прочетоха и обясниха, че ще бъдат разделени дейностите 
по етапи, съгласно CeFCo проекта.... 
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3.ШВЕЦИЯ: 
Eva ... имат дълга традиция във FSC и PEFC сертификацията, ..през ц.време са прескачали от 
националния към международния стандарт ..  Ще се анализират исканията към контракторите 
които трябва да се опростят, на база опростяване на международните изисквания за 
контракторите...трудно е за нас да определим валидни изисквания, които важат за всички страни с  
еднаква сила... 
 
Предлага специална среща по проекта през м.май 2010 г..., което се приема. 
 
3. ДАНИЯ: 
Опита по групова сертификация който имат е много важен... стора-енцо – работи по групова схема, 
те имат групови мениджъри, не е скъпо... и 3-те сертификати които ги има вече ...осигуряват 
устойчивост.... 
 
 

14.15 
14.45 

15 Summary and Conclusions Peter Feilberg  

 
Бари Хъдсън закрива семинара 
 
Всички се обединяваме че проекта ще даде очакваните резултати, за което трябва да се залавим 
за сериозна работа. 
 
Всички ще получават актуална информация относно движението по проекта от Edgar Kastenholdz и 
Jan Feil.... 
 
 


