СЪВЕТ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ НА ГОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Стартира процедурата за разписване и национално и международно утвърждаване на
Българския стандарт за горска сертификация чрез прилагане на
Критериите на Program for Endorsement of Forest Certification – PEFC

До : ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ГРУПИ И ЛИЦА

ПОКАНА

За
Номиниране / заявяване на участие в Колегиума за горска сертификация
Уважаеми Дами и Господа
УС на „Съвет за устойчиво управление и сертифициране на горите в България” (СУУСГБ)
най-учтиво Ви кани да участвате като експерт в КОЛЕГИУМА ЗА ГОРСКА СЕРТИФИКАЦИЯ
(работната група) по изработка на Български стандарт за горска сертификация, съгласно
рамковите ПанЕвропейски критерии за устойчиво управление на горите.
В екипa каним експерти с опит в съответната материя, независимо от заинтересуваната
страна, чиито интереси обикновено те представляват. До пълната изработка на националния
стандарт и сертификационна схема, подходът в дейността на групата и на нейните членове ще бъде
чисто експертен, независимо от официалните становища на заинтересуваните групи с които
периодически тя ще бъде заставена да се съобразява (при съответните етапни на обсъждания).
За да може да упражняват дейността си съгласно изискванията на PEFC и ISO Указанията за
създаване на стандарти, членовете на групата ще бъдат обучени от специалисти на “ИНТЕРТЕК”, за
което ще получат и съответно удостоверение. В дейността си работната група ще бъде подпомогната
с вече разработен вариант на БГ-схема с критерии и индикатори за устойчиво управление на гори,
което е извършено от аналогична работна група, към нашето сдружение, в периода 2011-2012 година.
На разположение ще бъдат и актуализираните варианти на други национални / регионални PEFC
стандарти в оригинал и в превод и др.документи. Експертите ще разполагат с подходящи условия за
съвместна работа, а подробен график / програма, начин на комуникация и други подробности, те сами
ще фиксират при конституирането на Колегиума (работната група) и обучението, още на първата си
среща, за която своевременно ще ви уведомим.
Очакваме експертите от Колегиума за горска сертификация да бъдат на разположение в
продължение на целия процес по изработка, утвърждаване, а също и за последващи актуализации и
работа с Българския PEFC стандарт за горска сертификация. Възможно е и тяхното участие в други
работни групи, вкл. по изработка на Българските PEFC стандарти за групова сертификация и за
сертификация на производствената верига.
Молим да изпратите Вашето потвърждение в периода от 28 март до 12 април 2017 г.,
с попълнененото заявление на Ел. адрес: pefc.bg@gmail.com ;
Информация своевременно ще се публикува на адрес: www.pefc.bg За въпроси се обръщайте на
посочения ел.адрес или на тел: 0888-383-654
Приложено: Заявление за членство/участие в Колегиум за горска сертификация към СУУСГБ.
С уважение:
Антоний Стефанов
Председател на УС на Съвета за УУСГБ
София, 25.03.2017 год.

