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Уважаеми господа 
От името на горските контрактори в България, съм упълномощен да ви представя 

нашето официално становище и предложения по проекта, а именно:  
 

Ние изхождаме от позицията, че налагането на подобаващи/съответстващи изисквания към  
контракторите е инструмент, който ще допринесе за изпълнение на девиза „Устойчивото горско 
стопанство се нуждае от устойчиви горски предприемачи”, Значи сертифицирането на горските 
предприемачи във всяка една европейска страна (в т.ч. и в България), а като цяло и в Европа, е 
процес неизбежен, в изпълнение на “Плана за действие по горите” и “Горската стратегия”.  
 
Като страна, в която все още горската сертификация (по управление на гори) е слабо застъпена 
(по-малко от 4% от горите), и без официално приет национален стандарт, ние приемаме 
процеса за CeFCo - сетифициране на горските контрактори (подизпълнителите на дейностите в 
горите) като възможност и шанс двата процеса да вървят успоредно.   
 
Особено силно се надяваме CeFCo да се превърне в един от мощните инструменти за 
намаляване на незаконните практики и на сивия сектор в горите на България, което впрочем 
важи и за горската сертификация. 
 
Защитаваме тристранната структура за икономическите, социални и екологични интереси и 
ползи на горските стопани и заинтересовани страни от цяла Европа и държим за следните 3 
основни сертификата за „компетентност”: 

- сертификат за управление на гори (FM – Forest Management); 
- сертификат за проследяване на продукцията (производствена верига – Chain of 

Custody и/или ISO 9001 / 14000); 
- сертификат за горския предприемач / контрактор; 

 
Възприемаме основни критерии (по проекта за EFECT [√], актуализирани на семинара в 
Брюксел миналия месец) за сертифициране на добър горски предприемач, а именно такъв 
който:  

1. Работи съобразно националното законодателство и съответстващите международни 
споразумения за услугите, които предоставя, в т.ч.: 
1.1. има регистриран бизнес; 
1.2. има писмени договори за услуги и за работната сила; 
1.3. наема и назначава квалифициран персонал... 
1.4. има подходящо оборудване за дейностите, които извършва. (Забележка: Във 

връзка с тази точка, ние сме за въвеждането на категории/групи изисквания за 
лицензиране/сертифициране по вид на дейността, напр. 1) само за сеч; 2) за 
сеч и извоз; 3) за претоварване и транспорт; 4) комплексни дейности по 
дърводобива – сеч, извоз, претоварване и транспорт до клиента. 
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2. Има компетентно и квалифицирано управление на бизнеса, което носи цялата 

отговорност от изпълнение на договорената дейност за фирмата. 
3. Съобразно категорията за която е лицензиран да работи, има въведена система от 

процедури за постигане на: 
• качество на работата (т.1.3 и 1.4, т. 2); 
• стандартите за околната среда (изискванията за гориво-смазочни 

материали, позване на химикали в горите, изисквания за опазване на 
биоразнообразие, стоящи дървета, водни течения, против ерозия); 

• здравословни и безопасни условия на труд (норми на ILO). 
4. Е подкрепен от национална или регионална асоциация на горските предприемачи. 

 
5. Отделно трябва да се изработят критерии за сертификация на дейността „управление на 
ГСЕ”; 
6. Отделно трябва да се изработят критерии за сертификация на дейности по лесовъдство, 
залесяване, лесозащита и др... 
 
Каква е ситуацията с акредитирането на горските предприемачи в България? 

България има противоречив опит в тази област. За разлика от страни като Румъния 
и Полша, акредитацията се извършва от Държавната агенция по горсите, като в 
акред.комисия участват 4-ма представители на НПО, в т.ч. един от БУЛПРОФОР. 
Понастоящем действа регистрационен режим, който е задължителен за всички 
предприемачи работещи в горите (изключение има за работа на самия собственик в 
неговите собствени гори, но ние настояваме изключенията да отпаднат!). Има 2 
публични регистъра - на предприемачите и  на физическите лица, които имат 
регистрация за частна практика в горите. Регистрите се в електронен вид /на 
интернет/ и се поддържат от националната агенция по горите. Критериите за 
издаване на акредитация (регистрацията) са силно занижени спрямо изискванията, 
които EFECT [√]  предвиждаше и които CeFCo също заявява. Акредитацията е 
„пожизнена” ако не настъпят някои драстични нарушения на законовите изисквания 
за съответния вид дейност. Липсват случаи на отказана регистрация, което говори 
за твърде либералния режим. Все още има изключения за подизпълнителски 
фирми, които и без регистрация се допускат да работят, както в ДГФ, така и в 
недържавните гори.   Общия брой на акредитираните/регистрирани фирми е 
ок.3000.   

 
Благоприятно обстоятелство за нас е, че понастоящем в България се работи по съставянето на 

ново горско законодателство, което ще може по-адекватно да включи нашите и на 
другите заинтересувани страни изисквания. Т.е. за първи път ние имаме немалкия 
шанс, да предложим и отстояваме норми и регламенти, вкл. такива съответстващи 
на целите и задачите които сме се събрали сега да обсъждаме. 

 
 
Въпроси, които възникват у нас и на които търсим отговор: 
 
Ще бъдат ли валидни някои от целите и задачите, които се подготвяха с EFECT [√] ,  сега и в  
CeFCo, като напр: 
 

Малките собственици на гори да могат да изискват общ сертификат за всички 
дейности, в т.ч. или само за управление, а не поотделно от всеки конкретен 
изпълнител. Това е работа на предприемача да осигури квалифицирана работна 
ръка, което CeFCo сертификата трябва да гарантира. 

 
Налични са различните системи горска сертификация (PEFC и FSC), като в случая с 
България ние имаме нац. инициатива по FSC, но нямаме свой сертифициращ орган. 
Как ще взаимодействат двата процеса на местно ниво.  
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За действието на ENFE на европейско ниво е по-ясно. Но от там на сетне как и кой 
ще бъде националния орган за CeFCo сертификацията. Кой ще издава   на 
предприемачите съответния (съвместим) CeFCo сертификат, който ще бъде подобен 
на сертификатите притежавани от собственици (по системи FSC или PEFC) и от 
потребителите на дървесина (CoC, ISO 9001 /14000 и др.). Обсъждан е и варианта 
двата вида сертификация (особено за дребните собственици) да вървят успоредно... 
Може ли това местно/национално сертификационно тяло да бъде  Националната 
предприемаческа асоциация, кой и при какви условия ще акредитира нея? Или това 
трябва да бъде трета независима страна /национална или международна.... Има опит 
в това отношение със създаването на независими организации... (фондация “4F” в 
Испания, организация-НПО в Англия...) 

  
 
Европейската акредитация ще бъде ли възможна за всяка фирма, или ще могат 
само малък брой фирми да си го позволят. Може би е по-приемливо само големите 
фирми да имат такъв сертификат – тези които директно се договарят с 
индустриалните потребители ?! Същевременно примери, като ураганите Лотар и др. 
в Германия и др., са точен пример, че трябват по-гъвкави решения. Тогава редица 
източноевропейски предприемачи не бяха допуснати за работа... как ще се 
процедира сега? 
 
Предвижда ли се система за мониторинг на сертифицираните контрактори? Процеса 
на одитиране трябва да е близък или подобен на аналогичните процедури по ISO, 
FSI, PEFC и др. Работната група трябва добре да подготви и тази процедура, както и 
съпътстващите я процеси за акредитация на одитори и т.н. (имаме в идеен стадий и 
можем да предложим съответна акредитационна процедура) 

 
 
Позиции и Предложения за новия стандарт: 
 

Не е възможно цялостно сертифициране /на всички контрактори/, трябва да се стъпи 
на принципите на доброволността, така както е при FSC и PEFC. Тези два стандарта 
трябва най-широко да се използват като изходна позиция. От друга страна, 
Държавната агенция по горите със законови мерки трябва да въведе изискването, че 
работещите в горите предприемачи трябва да притежават съответна акредитация 
(сертификат), съгласно специалния национален подзаконов акт и/или действащата 
европейска практика.../въведената европейска практика.. 

 
За управлението на дребноразмерните имоти, каквито в БГ преобладават е добра 
онази система, която позволява на собственика на гора да избира по-добрия (не 
задължително по-големия!) предприемач. Трябва да се диференцират изискванията 
за технически доказателства, за сметка на професионалните компетентности, когато 
става въпрос за управление на имотите. Т.е. трябва да се помисли за  отделен 
вид/сертификат, който касае управителите. Тази практика трябва да се хармонизира 
със груповата сертификация по FSC и/или с друга действаща подобна. (това е 
решено вече да става както предлагаш – за сертифициране и на групи от дребни 
собственици трябва да се следват и някои изисквания за управлението на гори от 
стандартите) 
 
Контракторите се нуждаят от обучение и квалификация. Необходимо е да се отчита 
познаването на добрите европейски практики и наръчниците за тяхното прилагане. 
Квалификацията трябва да е адекватна на съвременните изисквания, а също и 
периодически проверяема. Добра система за това са различните атестационни 
програми. Те трябва да се стимулират, като националните предприемачески  
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организации се окуражават, вкл.финансово за провеждането на такива кампании. 
Квалификацията трябва да намери място сред критериите по подходящ начин. 
(В тази връзка БУЛПРОФОР е подготвил специално предложение до националната 
горска агенция, за провеждане на такава национална атестационна кампания, който 
ще се промотира тази есен.) 
 

 
Предстоящата работа по подготовката и експериментирането на CeFCo в България 
 
Те ще изкристализират по ясно след семинара в Копенхаген, но на база предварителните 

материали, както и на проведените нарочни разговори с останалите заинтересувани 
страни, можем отсега да кажем, че: 

- Имаме разбиране и готовност съвместно с националния координатор по FSC в 
България, да работим с малки собственици на гори и с контрактори, да ги 
консултираме относно разработената обща рамка за опростени стандарти (по 
Първия етап); 

- Съобразно националния контекст, ще комуникираме със контракторите по 
разбиранията им свързани със сертифицирането.  Ще организираме и съответно ще 
доставим специални обучения, насочени към целевите групи (на контракторите, и на 
малките собственици на гори) – по Втория етап. 

- Ще участваме в анализирането на пилотните тестове и най-добрите възможности за 
контракторите в България ще презентираме пред заинтересуваните страни – по 
Третия етап.  

 
 

С уважение 
 
 

Председател на БУЛПРОФОР 
 

Dipl.eng. Anthony Stefanov,  
E-mail: office@bulprofor.org  

 

Copenhagen, 13.10.2009 
 


