
Съобщение на БУЛПРОФОР, относно учредяването на “PEFC-Bulgaria” 
 
На 22.12.2010 год, в гр.София се учреди Сдружението с нестопанска цел в обществена 
полза „PEFC-Bulgaria – Съюз за подкрепа на горската сертификация” . 
Присъстваха 26 учредители, които приеха устава и ръководните органи на 
сдружението. Сред учредителите има една голяма община и физически лица 
собственици на гори, две браншови организации – „Булпрофор” и „Браншовата камара 
на дървопреработващата и мебелна промишленост”, фирми за услуги и за преработка 
на дървесни продукти, преподавтели от ЛТУ и горски професионални гимназии, 
физически лица – лесовъди, еколози, юристи, служители от МОСВ, РДГ, 
общ.администрации и др. Поздравления към учредителите лично поднесоха д-р 
инж.Меглена Плугчиева, нар.представител и доц.инж.Георги Костов, Зам.Министър на 
земеделието и храните. 
Иван Савов – Председател на „European Federation of Associations of Certification Bodies” 
запозна присъстващите с основните цели и задачи на новоучредяващото се сдружение. 
То се създава, за да бъде националния ръководен орган за горска сертификация 
съгласно Пан-европейските рамкови критерии за устойчиво управление на горите, като 
единствен член за България на “Programme for Edorsement of Forest Certification 
Schemes”, по назоваване „PEFC Council”. Неговите основни цели са:  

� Да насърчава природосъобразното, икономически изгодно и социално 
приемливо, устойчиво управление на горите и горския сектор в България, 
включително чрез налагане и управление на марката „PEFC”.  

� Да създаде и поддържа в България условия за горска сертификация според 
рамковите критерии на PEFC Council, в синхрон с националните и 
международни цели, директиви, закони, процедури и отразените такива в 
Техническите документи по PEFC.    

� Да създаде и прилага в България национален стандарт и схеми за горска 
сертификация и периодически да ги адаптира, според възникващите 
обстоятелства и нужди, както и при необходимост да създава  регионални 
схеми и периодически да ги адаптира.  

� Да представлява своите членове в рамките на  PEFC Council и да защитава 
техните интереси. 

� Да насърчава по-широкото използване на суровата дървесина, вкл. като 
възобновяем енергиен източник. 

Средствата чрез които Сдружението ще осъществява своите цели са:  
� осигуряване на политики, процедури и стандарти за сертификация на 

управлението на гори и на продукция от дървесина, следене за тяхното 
изпълнение и развитие, а в случай на нужда, оказване на съдействие за 
разрешаване на спорове и за подаване на жалби в тази връзка; 

� осигуряване на информираността на всички заинтересувани групи и лица  
относно сертификационния процес в горския сектор;  

� създаване и поддържане на тясно партньорско сътрудничество с организацията 
"Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, PEFC Council” 
(Програмата за одобряване на схемите за горска сертификация) и членство в 
нея. 

� излъчване и препоръчване на български представител в PEFC Council, като за 
целта го номинира за избор от Общото събрание;  

� разглеждане и произнасяне по молби за признаване на системи за горска 
сертификация въвеждани от други държави членки пред PEFC Council; 

� поддържане на контакти с регионални, национални и международни 
организации за сертифициране;  



� поддържане на близки взаимоотношения с всички заинтересувани групи и лица 
– членове, както и с държавната горска администрация и стопанисващите 
структури, с недържавните собственици на гори, икономическите бизнес 
структури от базираната на горите преработвателна индустрия и горските 
предприемачи, екологичните движения и социалните партньори; 

Предметът на дейност на сдружението ще бъде: 

� Управление и провеждане на всички дейности, свързани с легитимиране, 
използването и контрол  на марката "PEFC” в България;  

� Иницииране и провеждане на всички необходими процедури за наблюдение и 
защита на PEFC сертифицирането в България;  

� Издаване на PEFC права и лого за използване в България и контрол върху 
използването на логото „PEFC”; 

� Разгласяване и популяризиране на горската сертифиция на национално и 
международно ниво;   

� Създаване и поддържане на свои печатни и/или електронни издания;  
� Издаване на брошури, наръчници, ръководства и други информационни и 

учебни материали; 
� Иницииране и участие в експертни и работни групи, обсъждания и други форуми 

свързани с устойчивото управление на горите и горското законодателство в 
страната и чужбина;  

� Създаване и поддържане на регистри на своите членове и на сертифицираните 
лица и организации; 

� Даване на консултации и провеждане на обучения.    
Предстои изработването на правилник за вътрешния ред и дейността на сдружението, 
което след приемането му от УС ще оповести в детайли една структура, чиято рамка 
най-общо е следната: конституиране към сдружението на ”Съвет за Българска горска 
сертификация” за създаване на сертификационните и технически документи. В 
състава му ще бъдат канени освен членове на сдружението още и възможно най- 
широкия кръг заинтересувани от управлението на горите лица. Съгласно наложилата 
се практика на организациите членки на  “PEFC – Council”, съобразно своя „статус”, те 
условно ще се обособят към следните 3 групи: 

1. Камара на горските собственици, в която са собствениците на гори, 
горските управители, наематели и арендатори на горски територии и други 
праводържатели. Ако един собственик е едновременно и дърводобивник или друго, 
участва в камарата на собствениците. 

2. Камара на Ползувателите на дървесина, в която са тези, които 
представляват бизнес организациите предоставящи услуги в горите, първичната и 
вторичната преработка на дървесни и недървесни продукти, търговците на дървесина 
и на други продукти с произход от горите и др.п. 

3. Камара на Другите заинтересувани лица, в която са всички други 
заинтересувани групи и лица от управлението на горите, като: научни дейци и 
преподаватели, институции, професионални съюзи, екологични организации, 
младежки и женски организации/движение, местна и държавна власт и служби и т.н. 
 

Новоизбраното ръководство е от 7 души:  Председател на УС – г-н Иван Савов, 
Зам.Председател - доц.Васли Стипцов, Изп.Секретар – инж.Антоний Стефанов и 
членове: инж.Калин Симеонов, Зорница Трифонова, инж.Стефан Самаринов и 
инж.Йордан Тончев. Мандата на този първи УС ще бъде до създаването на комплекта 
бъгларски сертификационни документи и тяхното одобряване и взаимно признаване от 
PEFC-Council и от другите страни членки. 


