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Значение на
контракторите в
горската
сертификация

Стандарт за управление на гори:
гори
1. Съгласуваност със законите и
принципите на FSC
2. Условия и права на ползване,
отговорности
3. Права на коренното население
4. Обществени отношения и права на
работниците
5. Ползи от гората
6. Въздействие върху околната среда
7. План за управление
(Лесоустройствен проект)
8. Мониторинг и оценка
9. Поддържане на гори с висока

Значение на
контракторите в
горската
сертификация

Горските стопани се проверяват:
проверяват
•

Дали
спазват
законодателство
и
работниците...

трудовото
правата
на

•

Здравословни
и
безопастни
условия на труд – лични предпазни
средства...

•

Дали заплащането на работниците
следва
средните
за
сектора
и
закона нива...

•

Социалното планиране...

•

Дали
се
прилагат
мерки
за
поддържане
и
подобряване
на
екосистемите и техните функции...

•

Дали негативните въздействия са
сведени до минимум...

•

Дали

работниците

имат

Значение на
контракторите в
горската
сертификация
Необходимост
сертифициране

от

Изпълнителите
на
горскостопански дейности:

на

• сертифицираните
контрактори имат капацитета
да
приложат
и
следват
изискванията на стандартите;
• чрез
сертифицираните
контрактори се намаля риска
за загуба на сертификата.

Стандарти за
Горските
контрактори
• SMARTLOGGER (SmartWood, Стандарт за
дърводобивни дейности)
• Политика на FSC за улеснение
сертифицирането на
маломерни гори чрез
въвличане на горските
контрактори в процеса (FSC, 2005)
• EFECT (ENFE, 2007)
• CEFCO (2009)
• CONCERT (Европейски сертификат
за компетентност на
изпълнителите в горите, 2010)

Стандарти за
Горските
контрактори
CONCERT – Европейски сертификат
за компетентност на
изпълнителите в горите:
• доказателства за
квалификация и опит на
горските предприемачи на
всички езици в ЕС
• уверение за възложителите,
че предприемачите са
получили обучение,
съизмеримо на нуждите на
различните горски стопани от
различни държави в ЕС
• единна европейска програма
за обучение, водеща до

Стандарти за
Горските
контрактори
EFECT – ENFE
Одобрени Основни Критерии:
•

Съответсвие с всички отнасящи се до
дейностите им национални нормативни
изисквания и международни
споразумения:

– Регистрация съгласно националното
законодателство;
– Плащане на всички данъци, такси,
осигуровки, заплати и хонорари;
– Трудови договори за работниците.
•
•
•
•

Наемане на квалифициран персонал.
Поддържане уменията и знанията на
персонала.
Подходящо оборудване и лични
предпазни средства.
Прилагат система, осигуряваща:

– Качествено изпълнение на работата;

Стандарти за
Горските
контрактори
EFECT – ENFE

Дискусионни Критерии:
• Изисквания за спазване правата
на местното население.

Допълнителни задължения при
сертифициране:
• Квалифицирано управление на
бизнеса (за ръководството на
фирмите);
• Умения и познания в
управлението на гори
(лесовъдски знания);
• Система за проследяване на
произхода на материалите

Стандарти за
Горските
контрактори
Национални изисквания към
дърводобивните фирми
(Браншови организации и ИАГ, 7
октомври 2009):
• В Закона за горите да има
отделен раздел/глава за
Браншовите организации и
изискванията към фирмите –
изпълнители на горскостопански
дейности;
• Да се създаде Горскостопанска
Камара, която да има комисия за
издаване и отнемане на
лицензите, както и да води
регистъра на лицата,
изпълняващи горскостопански
дейности;

Стандарти за
Горските
контрактори
Национални изисквания към
дърводобивните фирми
(Браншови организации и ИАГ, 7
октомври 2009):
• Да има изисквания за
професионална квалификация към
изпълнителите в горите за да
бъдат регистрирани: лесовъдски
персонал на пълен щат; минимален
брой работници за регистрация;
квалификация на работниците –
завършено образование и
дългосрочни учебни курсове;
• Да не се извършва регистрация на
фирми с нарушения или наели
работници, които са с установени
нарушения. Проверка за

Стандарти за
Горските
контрактори
Национални изисквания към
дърводобивните фирми
(Браншови организации и ИАГ, 7
октомври 2009):
• При търговете да се дава
предимство на фирми които са
сертифицирани, които имат поподходяща техника, както и
такива с повече и поквалифициран лесовъдски
персонал – вишисти, хора с поголям опит и т.н.;
• В критериите за избор на
изпълнители при провеждането
на търговете, да се дава
предимство на местни фирми или
такива, с постоянно наети местни

Стандарти за
Горските
контрактори
Национални изисквания към
дърводобивните фирми
(Браншови организации и ИАГ, 7
октомври 2009):
• Регистрацията да се извършва по
категории в зависимост от вида
дейност (сеч, извоз, товарене,
транспорт до клиента,
комплексна услуга): да има
критерии за подходящата
техника за работа в горите;
• Да се издават лицензи по
отделните категории за
технически капацитет и вид
дейност (примерно – само за извоз
а обоз, само за извоз с трактор; за
комплексна услуга; да има

Стандарти за
Горските
контрактори
Стандартът Smart Logging :
•

Съответствие с приложимите
законодателство, правила и
международни споразумения;

•

Дърводобивни дейности в
съответствие с одобрен технологичен
план за сечите по ЛУП;

•

Прилагане на най-добри дърводобивни
практики, опазващи
биоразнообразието, почвите,
ландшафта и водните ресурси;

•

Въведени ефективни процедури за
проследяване на дървесината от
гората до мястото за преработка;

•

Изпълнение на дейностите в
съответствие с обоснован бизнесплан;

•

Осигуряване спазването на политики и
практики за здравословни и безопасни
условия на труд в гората;

•

Партньорство с местното население и

CeFCo
РЕШЕНИЕТО:
РЕШЕНИЕТО
ТРАНСФЕР НА ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
КОНТРАКТОРИТЕ
- Ресурсен мениджмънт

CeFCo
КОМБИНИРАНЕ НА ГРУПОВАТА
СЕРТИФИКАЦИЯ
И СЕРТИФИКАЦИЯ НА КОНТРАКТОРИТЕ
SmartLogging –сертифициране на
Групова FМ сертификация
Групова FМ сертификация
на собственици
1.Сертификационни процедури
съгласно стандартите за FM,
включваща множество ГСЕ в
един сертификат.
2. Груповия отговорник е
отговорен за изпълнението на
сертификационните изисквания
от всички членове на групата.
3. Сертифициращият орган
провежда одита въз основа на
извадка от всички ГСЕ съгласно
специфични правила.

контракторите
1.Сертификационна програма за
дърводобивните дейности основана
от Rainforest Alliance.
2. Сертифициране на дърводобива
чрез проверка на дейностите и
съответствие с изискванията.
3. Дава независимо признаване
задърводобивните дейности, които
са съгласно добрите управленски
практики.
4. Гарантира на собствениците, че
дърводобивните дейности се
извършват от компетентна и
надеждна фирма.
5. Програмата SmartLogging НЕ Е
част от схемите на PEFC или FSC –
но подпомага проверката и
прилагането на горската
сертификация

КОМБИНИРАНА
СЕРТИФИКАЦИЯ
ПРИЛАГАНЕ НА КОМБИНАЦИЯТА:
КОМБИНАЦИЯТА
сертификата:
сертификата

Собствениците на
гори са обхванати от
групов сертификат с
отговорник асоциация,
дърводобивна фирма,
предприемач или друго
лице. Всички в групата
ползват
сертифицирани
контрактори.

Чрез издаване на 2

Горските
контрактори имат
SmartLogging
сертификат, включващ
и съответстващите
изисквания от
местните стандарти
за управление на
гори.

КОМБИНИРАНА
СЕРТИФИКАЦИЯ
ПОДЕЛЯНЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ:
• Спазване на законите (P1) - съвместно
• Собственост и права на ползване (P2) – СМГ
• Безопастност на труда (P4) – контрактора и част от СМГ
• Права на работниците (P4) – контрактора
• Връзки със заинтересованите относно сечите (P4) – по
правило контрактора
• Лесовъдство, дърводобив и продажби (P5) – контрактора
• Организация на дърводобива (P5 и P6) – контрактора
• Мониторинг на екологичните въздействия (P6) – контактора
• План за управление (ЛУП) (P7) - СМГ
• Мониторинг (P8) - съвместно
• ГВКС(P9) - съвместно
• CoC –съвместно
• Групова сертификация – Груповия отговорник (Ресурсния
мениджър)

Групова
сертификация

FSC FM – Управление на гори - Процес,
който
води
до
издаване
на
сертификат от
независим орган,
удостоверяващ, че дадена горска
площ се стопанисва по определен
стандарт.

FSC CoC – Проследяване на продукцията се
нарича процесът на проследяване на
горските продукти от техния произход
до
крайния
потребител,
за
да
се
удостовери,
че
идват
от
добре
управлявани гори.

Организация на
Групата
СТАНДАРТ FSC-STD-30-005 (V1-0)

•

Груповият отговорник е лице представляващо
горските собственици/имоти, които са образували
група с цел сертифициране управлението на горите
си.

•

Кандидатства за сертифициране и след това държи и
поддържа сертификата.

•

Отговорен е пред Сертифициращия орган за
изпълнение от всички в групата на П&К на стандарта.

•

Може да е ЕТ или юридическо лице (ресурсен
мениджър), кооперация, сдружение или друго
регистрирано лице.

Групова
сертификация
СТАНДАРТ FSC-STD-30-005 (V1-0)
Видове групи за управление на гори:
-

Тип 1: Класическия тип група, когато Груповия отговорник само
администрира групата за целите на сертификацията, като може да
има отговорностите по маркетинг и продажби на добитата
дървесина, но без каквато и да е дейност по управлението на
отделните горски имоти.

-

Тип 2: Група с разпределени отговорности между Отговорника и
членовете, включващо поне разпределение по между им на
дейностите по планиране, лесовъдство, дърводобив и мониторинг
на груповите процедури и изискванията на стандарта.

-

Тип 3: Група тип “Ресурсен мениджър”, при която основно
Груповия отговорник изпълнява всички оперативни дейности,
включително администриране, управление на горите в групата и
дърводобива от името на всички членове.

Групова
сертификация
СТАНДАРТ FSC-STD-30-005 (V1-0)

Ресурсен мениджър:
мениджър
Физическо (ЕТ) или юридическо
лице, на което собствениците
са
предоставили
отговорностите
по
управление
и
ползване
на
горите
им.
Това
включва
дейности
по
планиране,
лесовъдски
дейности,
дърводобив. Може да включва и
организация на продажбата на
добитата дървесина.
В

груповата схема ресурсния
мениджър изпълнява ролята на
Групов отговорник с всички

