
ENFE & FSC & NEPCON пилотен проект „CeFCo” за FSC  сертификация на фамилни гори 
едновременно със Сертификация на горски предприемачи  

 

Свършена съвместната работа по проекта в България на 21-23.07.2010 г., в Боровец 
 

Време и Място Дейност Участници 
21.07.2010 / сряда 
 
17.00 – 19.00  
Хотела „Ела”   

Съвместна работа по Проекта CeFCo: 
1. Свършената досега работа и факти от ENFE / FSC / 

NEPCON..... 
2. Разясняване на някои концептуални въпроси... 
3. Свършена работа досега от BULPROFOR & FSC_BG / 

как се разбира и как ще бъде тестван българския 
драфт на 2-те сертификац.схема в България...... 

 
А.Стефанов /Ж.Богданов 
Edgar Kastenholz / Shoana Humphries 
 
 

 
Ж.Б и А.С накратко запознаха със свършената работа по съставянето на Български език на работно копие на „Чек лист” 
за сертифициране по двата стандарта: 1) по  FSC утвърдения за България стандарт на Smart Wood, 2) утвърдения /приет 
за проекта CeFCo – „Smart Logging”  американски стандарта за предприемачи  и 3) индикатори за проверка и на двата 
стандарта /съгласно Датския аналогичен проект. Цялата конструкция е подредена от Датчаните по тени практични 
съображения – в последователност съгласно логиката на дървопроизводствения процес: 1. възобновяване на горите; 2. 
Поддържане структурата на горите; 3. Ползуване от горите; 4. Опазване на ок.среда, биоразнообразие, ловни и 
рекреационни и културни дейности; 5. Социално-икономически функции на горите; 6. дългосрочни политики и 
ангажименти към спазването им; 7. Планиране и планова документация; 8.обучение и квалификация; 9.други изисквания; 
10. Съответствие със законите и нормативната уредба; 11. Собственост и права на ползуване; 12. Подизпълнение; 13. 
Ползуване на запазени / търговски  марки;  
- възприети са различните изисквания към изпълнителите и към стопанисващите (собственик) 
- разделянето на отговорностите е основно :  - за добро управление (собственика) 

 - за добро изпълнение (контрактора) 
- в така формираната схема – правилното разпределянето на отговорностите по конкретни критерии (заедно с 
индикаторите за тяхното изпълнение) е основна наша задача!  
 
ЕК & ShH  изтъкват същественото в проекта: че това е FSC сертификация (на база на груповата им схема) за устойчиво 
стопанисване на малки имоти, а целта на проекта е това да бъде съчетано с една вече установена и в Европа схема за 
сертифициране на контрактори, т.е. на изпълнителите на дейности в/за горите на същите тези собственици, каквато 
система е Smart Logging сертификата. Т.е. ще бъдат издавани 2 сертификата – единия за управлението /по FSC /, който 
ще се даде на системния мениджър – отговорен за управлението на горите на собствениците, които са обединени от него 
в една обща група, и другия „SmartLogging” (SL) , който ще се даде на предприемача (контрактора) на основния пакет 
дейности в същите тези гори. Ако собственика в последствие се откаже от услугите на вече сертифицирания контрактор, 
който има определени ангажименти..., то тогава този собственик ще бъде сертифициран при следващия одит по пълния 
стандарт /т.е. за него ще важи правилото да отговаря на всички критрерии /индикатори/, вкл. тези за които дотогава е 
отговарял /и е бил проверяван/ контрактора.  
 
Ние трябва да изготвим български индикатори за SL, които можем да тестваме сами предварително, или направо ще се 
тестват когато от NEPCON дойдат да тестват по проекта. Ние може да комбинираме и с наши индикатори по стандарта 
EFECT за предприемачи, който още няма окончателен вид, но е във фаза на утвърждаване, както и на изработка на 
национални генерични стандарти ... 

Дъжд се изля, като из ведро/  
22.07.2010 / четвъртък 
 Закуска ....  
9.00 – 13.00 
Теренна обиколка 

Посещение на 2 бр. обекти в района на Боровец и 
Говедарци, в които се работи (е работено) и които ще 
подлежат на сертификация по проекта. 
� Обсъждане на механизма за съответствие на 
българските предприемачи с изискванията на Smart 
Logging. Възможности /допуски за пластично прилагане 
/ тълкувания и др.въпроси  относно практическото 
сертифициране.  
� Преглед и обсъждане на чек-листите /приложимост 
на датския модел за сертификация, от гл.т-ка на БГ ГС 
практики. 

А.Стефанов - БУЛПРОФОР 
Ж.Богданов – DCP/WWF/FSC_BG 
Edgar Kastenholz - ENFE 
Shoana Humphries – FSC_Bon 
Й.Терзийски – Самоков; 
К. Георгиев  – Цар.Бистрица; 
Боряна Чилева – В.Търново 
М.Борисов – Горовладелец  
В.Стипцов  - вод.одитор/ИСО, ЛТУ 

 
Посещение на обект – частни гори – 4.0 ха, ГСУ Говедарци, ДГС Боровец, „р.Лъкатишка” ; собственика е член на 
бъдещата група за сертификация по проекта; имота се управлява и дърводобива от контрактора Йордан Терзийски, член 
на БУЛПРОФОР. Дърводобив : ръчно + механизиран дърводобив / 40% групово изборна сеч, добити - 900 куб.м. Извоза е 
извъшен със специализиран трактор LKT /закупен като нов, преди 2 год./. Подраст – съхранен, запазени мравуняци, клони 
и сухи дървета, повалени и стоящо (1 бр)... За сложния терен, работата е извършена „показно”. Бригадата (от 3 души 
работници на трудов договор) се мести на нов, съседен обект. Интерес представляваше организацията на работата, 
взаимоотношенията със собственика и с държавната г.администрация и с работниците. 
 
Посещение в обект „ ГСЕ Ц.Бистрица” – частна собственост – 1654,0 ха, управлява се от ЧПЛ – инж. Константин 
Георгиев, член на БУЛПРОФОР, член на групата за сертификация с мениджър инж. Й.Терзийски, който ще бъде и 
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контрактор за дейностите. В момента нямат дейност, но инж.К.Георгиев изнесе основни данни за ГСЕ, обема годишна 
дейност, показатели, като: з-с на 1ха с клони: 320 м3, прираст на 1ха с кл.: 3,77 м3, общ размер на годишното ползуване с 
клони: 4260 м3 (1,17 % от з-са и 99,2% от прираста). Показаха се всички изискуеми документи, напр. позволителни за сеч, 
превозни билети, освидетелстване на сечища, електронни позволителни, сортиментни листове и др... Временния 
мораториум, който от близо година не позволява дейности в горите не беше сметнат за препятствие на бъдещата 
сертификация, още повече, че състоянието на обектите и документацията видимо са изрядни. 
 
Едовременно се провеждаха и дискусии по обявените теми, но също и относно:  * цялостната картина на горското 
предприемачество в България; *2 изискванията и отговорностите на Държавния орган за управление и контрол; *3 
взаимоотношенията между управител (мениджър) на частни имоти и контролните органи....;  *4  какви ще бъдат 
задълженията на системния мениджър към сертификац.процес, към одиторите, как да се определя кой кои отговорности 
ще носи (в случая при нас – собствениците изцяло са делегирали управление и дейности, до продажбата на дървесина 
на мениджърите – Й.Терзийски и Б.Чилева /Георги Гочев (обекта в Севлиево) 

Силен дъжд – по обяд / 
13.0 – 13.30 Обяд  - Боровец /кръчма  
 
16.30 – 19.45 
Хотела „Ела” 

Съвместна работа по Проекта CeFCo: 
- Продължение на работата и 

разискванията от теренната обиколка в 
контекста на 3-те тестови модела / 
практики, които ще бъдат сертифицирани 

- Отразяване на препоръки и забележки в 
българския драфт на 2-те сертификацион-
ни схеми ...... Обобщения 

А.Стефанов - БУЛПРОФОР 
Ж.Богданов – DCP/WWF/FSC_BG 
Edgar Kastenholz - ENFE 
Shoana Humphries – FSC_Bon 
Й.Терзийски – Самоков; 
Боряна Чилева – В.Търново 
М.Борисов – Горовладелец  
В.Стипцов  - вод.одитор/ИСО, ЛТУ 

 
Накратко системните мениджъри представиха ситуацията в 3-те обособени групи от собственици, които ще бъдат групово 
сертифицирани по FSC за управление, както и техните управители (ЧПЛ) и контракторите (изпълнители на дейностите), 
които пък ще бъдат сертифицирани по SmartLogging.   
Представянето и дискусиите и крайния вариант, който ще се приложи от проекта, са както следва: 
1-ва група:  
Говедарци-Боровец: Общо проектната група покрива гори вършу площ 1680 ха кръгло, в т.ч.: 20-30,0 ха на 6 бр. 
собственици физ.лица в района на Лъкатица (ГСУ Говедарци)  +  1654 ха кръгло ГСЕ „Царска бистрица” с управител инж. 
К.Георгиев. Системен мениджър и отговорник за сертификацията и едновременно техен контрактор – инж. Й.Терзийски.  
Такава е визията преди дискусията и разясненията на Shoana, която обясни, че най-чист за проекта би бил варианта, 
когато Мениджъра получава сертификат само за управление /все едно е едно ГС/, а втория сертификат се дава на друго 
лице – управителя на фирмата контрактор, която да бъде друга персона. С CeFCo искаме да тестваме именно как ще 
имаме/ще сертифицираме 2-ма различни субекта (препоръчително)... 
Решението за случая ще бъде:  
1-ви сертификат: За управление по стандарта FSC /групова с-я/ ще се сертифицира системния мениджър инж. 
Й.Терзийски за стопанисване горите в неговата група от 20-30 ха в Лакатица. 
2-ри сертификат:  За контрактор по стандарта Smart Logging ще се сертифицира фирмата на Й.Терзийски за дейността 
му на територията на ГСЕ „Царска Бистрица” за дейности в Ц.Бистрица (на неговата група от 20-30 ха в Лакатица ). 
3-ти сертификат:  (опционален, т.е. при съгласие от страна на NEPCON) – групова сертификация по FSC (или 
пълна?) за управлението на горите на ГСЕ „Царска Бистрица”, с управител инж. Константин Георгиев; 
  
2-ра група:  
Севлиево-Г.Росица: Обща площ на стопанисваните в група гори, съгласно сключените договори възлиза на 85 ха, 
попадат в 3 землища и са на 115 собственика (127 имота). Инж. Георги Гочев (чрез фирма Форест ООД, с у-л Боряна 
Чилева) упражнява пълен мениджмънт /управление, възлагане, продажба на дървесината, разплащане със 
собственика...). Понякога Фореста ООД се явява и изпълнител в същите гори, но едновременно тя работи и в други гори, 
извън групата. 
Тука въпроса беше управителята с колко контрактори работи (основно – 2-ма), т.е. кой ще е контрактора, който ще 
сертифицираме по проекта. Имаме ли гаранции за него... (Както се изтъкна за проекта най-добре/чисто/ ще бъде, ако има 
един контрактор и той да е различен от управляващия.) Б.Чилева изтъкна, че е възможно към групата да се добавят и 
общинските гори в Севлиево, чийто контрактор, Фореста се явява обичайно. Значи, решението, което се оформи е (след 
консултации, които ще има фирмата с общината в Севлиево, ще бъде окончателно решено, но има индикации, че ще са 
съгласни!) В този случай се очертава: 
1-ви сертификат: за управление на група в Г.Росица), ще се сертифицира инж. Г.Георгиев (фирмата Фореста ООД), като 
системен мениджър на групата от 115 собственици (по FSC за групова сертификация). 
2-ри сертификат: за контрактор по стандарта SmartLogging за дейността им в общинските гори гр.Севлиево – фирма 
Фореста ООД, като общинските гори са във/извън групата (допълнително ще се реши). 
3-ти сертификат: (опционален, т.е. при съгласие от страна на NEPCON) – за групово сертифициране (или пълно?) по 
стандарта FSC ще се сертифицира управителя/управлението на общинските гори... 
 
3-та група:  
Ревир/ГПК „Мурджов пожар”  на ГПК в с.Славейно: съставен от 800 член-кооператори /собственици/ на обща площ от 
2500 ха. ГПК ще се яви като системен мениджър /12 служители + 60 работници/, със собствена техника, в т.ч. въжена 
линия URS и собствен дървопреработвателен цех, който обработва около 30% от добива, който възлиза общо на около 
9000 пл.м3/годишно). 
Отново дискусията е около това, кой ще бъде контрактора, който ще сертифицираме по стандарта SmartLogging. Става 
ясно, че повечето от дейностите се извършват със „собствени” или постоянни работници, които обаче са регистрирани 
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като ЕТ (в отделни случаи или операции, същите работят с техника и екипировка, която е собственост на ГПК), а също 
имат и дейности, които изцяло възлагат на „външни” контрактори. Тази сложна смесена система на работа с много на 
брой контрактори (субконтрактори /подизпълнители) е трудна за контролиране според изискванията на SmartLogging, най-
вече от гл.т-ка на пилотния проект!  Затова и тази част остана за уточняване от инициаторите, които могат да предложат 
и други варианти за сертифициране (и на група, и на контрактор) в рамките на следващите седмици до края на м. 08.2010. 
1-ви сертификат: за групова сертификация по стандарта FSC ще се сертифицира управляващия – ГПК, в лицето на 
управителя на кооперацията, Вълко Василевски (ако може да отговори на второто условие – да посочи легитимен 
контрактор и той да е различен от управляващия)*  
2-ри сертификат: за контрактор по стандарта Smart Logging – остава да се уточни такъв /независимо дали ще бъде за 
групата – ГПК „Мурджов пожар” или за друга, които ще подлежат на групово сертифициране по FSC. 
*В противен случай ще се търси друг мениджър, който има сключени договори за управление със собстеници – физически 
лица на гори в района на Смолян, който работи с легитимен горски контрактор** 
 
Към 19.00 ч присъстващите решихме да финализираме работата още същата вечер, за да са свободни контрактори и 
др.присъстващи от ангажименти по проекта утре. 
 
Заключителната част на работната среща по проекта CeFCo, завърши със следните обобщения:  

1. По искане на Ж.Богданов и А.Стефанов , Ш.Хъмфри финализира обобщавайки:  
� за сега имаме постигнато съгласие за пилотно сертифициране на управлението на групи собственици (по 

FSC) и на контракторите им (по SmartLogging)  по първите две предложения (Говедарци-Боровец и Севлиево-
Г.Росица), с опция за която чакаме потвърждение от NEPCON, да се извърши допълнителна сертификация по 
FSC на ГСЕ Ц.Бистрица и на Общ.гори Севлиева, по правилата за групова сертификация.  

� ще се изчака за уточняване на предложенията относно обект „Славейно” или друг подходящ в Смолянския 
регион, като се има впредвид условията за пилотно сертифициране по проекта CeFCo, изтъкнати по горе. 

� Значи за яснота на всички: съгласно проекта CeFCo, собствениците в лицето на системния мениджър 
(управляващия орган / фирма/ физ.лице-ЧПЛ) ще получат сертификат на FSC за групово управление, а 
Контракторите ще получат сертификат по стандарта SmartLogging, който макар и да не е още акредитиран от 
FSC, е напълно легитимен стандарт за добра горскостопанска практика. 

� Ш.Хъмфри заяви в „забележка” че FSC все още не е припознала /признала - акредитирала/ американския 
стандарт за сертифициране на контрактори “SmartLogging” и той не може да се нарече общовалиден, или най-
добър....  Но поради отсъствието на друг подобен, който да е изпитан и да работи ( а този вече е използуван в 
практиката на няколко европейски държави – Дания, Естония и пр), най-вероятно в скоро време ще бъде 
признат от FSC. Тогава няма да има и следа от недоверие, каквато може би тук прозира, от моя страна... 
Разбира се това не значи, че няма да се обръща внимание на по-добри стандарти в бъдеще, напр. ако EFECT 
бъде такъв и се възприеме от повече европейски страни... Едгар напомни за стандарта за изпълнители в 
Германия RDA, за друг в Швеция, за някакъв в Португалия и др.п. правила възприети в различните страни, 
вкл. и тук в България.  Ние сме длъжни да вземем всичко най-добро и работещо в момента... това ще е 
особен ангажимент на ENFE ... 

� изказаха се благодарности и от Шоана Хъмфри, и от Едгар Кастенхолц за организацията на тази работна 
среща и на всички присъстващи....  

2. Едгар е ентусиазиран, че макар и в труден период на икономическа криза, тук се наблюдава добра кондиция на 
контракторите, които се стремят да работят по европейски утвърдени модели и практики, въпреки 
неравнопоставеното им положение на местния пазар и слабата им конкурентоспособност. Той се ангажира да 
подкрепя усилията на БУЛПРОФОР за затвърждаване на тези добри практики в България, като включи по-
активно организацията в европейските проекти в които ЕНФЕ участва, но също така ще инициира и други, 
специално съобразно специфичните нужди на организацията и на контракторите в България. Утре ние с 
БУЛПРОФОР ще набележим конкретни стъпки в тази посока. 

3. Бъдещите стъпки на Българските участници в пилотния проект от БУЛПРОФОР и FSC-България, обобщиха  
А.Стефанов и Ж.Богданов: 
� До 2-седмици да имаме яснота с 3-та група. 
� 2-те утвърдени групи + 3-та, която предлагаме да си подадат формуляра „Aplication forme” с всичката 

изискуема информация за тях до края на м.август; 
� А.Стефанов, Ж.Богданов и М.Борисов да изготвят до края на м.септември – схемата по която NEPCON ще 

извъшат сертификациите, като включат аналогични, но български индикатори за проверка по стандарта  
SmartLogging, които одитора ще има ангажимента да дискутира и при проверката да възприеме, като свои 
(като достатъчни и отговарящи на стандарта). 

� А.Стефанов и др.заинтересувани лица и контрактори, ще анализират и запишат български индикатори към 
основните критерии на все още проекто-стандарта на ENFE и др. за контрактори – EFECT, с оглед неговото 
паралелно тестване за условията на България (в момента тече Първия в-т на стандарта за обсъждане в 
националните организации на ENFE) 

4. Ш.Хъмфри ще разговаря с Jan /NEPCON и ще изясни с него детайли, в т.ч. за: бюджета за България по този 
проект, вида и количеството работа която NEPCON  възнамерява да извърши в България, както и 
приблизителния график. Шоана пое ангажимента да ни уведоми българската страна веднага щом има яснота по 
въпросите. 

Поради изчерпване на дневния ред срещата беше закрита от А.Стефанов (към 20.00ч), участниците си благодариха и 
се поздравиха за ползотворната работа. 

20.15  –  Свободно време /разходка и вечеря /   

 


