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ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ
11.11.2009, Юндола, Семинар на БУЛПРОФОР

CeFCo • ок. 97% от дейностите в ГФ в България се
изършват от Частни Горски Предприемачи

• 80% в Европа
• дейността на контракторите е икономически, 
социално и екологично значима за развитието
на селските райони

Актуален статус на горските
контрактори в България

ок. 30 000 души работят с
приблизително 3000 фирми
само ...... фирми са с повече от

10 служители и работници
доминират ръчните операции

при сечта и залесяването, 
полумеханизирано товарене, 
извоз и превоз със силно
амортиз. техника / ср.възр. над 20 
год.
високо ниво на злополуки и

инциденти
краткосрочни договори – невъз-

можност за кредити /омагьос.кръг/
средна ефективност от около:

3,5m3/човек на ден

Горските технологии и
тяхната ефективност
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Възрастова структура
на работната сила на
горските контрактори

в Европа
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ниската ефективност определя ниско заплащане
на труда

използуваните технологии изискват висок разход
на човешка енергия, класифициран в най-висока 5 
степен от възприета скала /> 2200 Kcal/Смяна
(макс. тя достига 3100 Kcal /при 1900 – граница за

работоспоспособност )
ранно достигане на пенсионна възраст ок.40-50г

(по европ.стандарти)
връзката: загуба на квалифицирани работници -

липса на атрактивност за живот в селските райони
липса/недостиг на млади хора с желание да

стартират/останат в
бизнеса

Икономически и социални
последици за селските райони

Екологически
последици

„Традиционните”
технологии са високо
рискови с (--) си възд-е в/у
почвената покривка /ерозия/ 
и възобновяването
Съвременните технологии

редуцират деструкт.процеси
върху оставащ.растителност
и възобновяването
Съвременните технологии

чувствително редуцират
прахосването на енергиен
ресурс/ВЕИ, респ. разходите
за производство и редукция
на емисиите от CO2 .

„Традиционните”
технологии са високо
рискови с (--) си възд-е в/у
почвената покривка /ерозия/ 
и възобновяването
Съвременните технологии

редуцират деструкт.процеси
върху оставащ.растителност
и възобновяването
Съвременните технологии

чувствително редуцират
прахосването на енергиен
ресурс/ВЕИ, респ. разходите
за производство и редукция
на емисиите от CO2 .

15-70% 6-8%

10-30% 2,5-4 %



редуциране на негативните
въздействия върху ок.среда
подобряване на безопасността

на условията за работа
хуманизация на горскост. работи

и увелич. на раб.време при намал. 
на влаганата човешка енергия
увеличаване на ефективността и

подобряване на икономическото
положение на заетите лица
въвеждане на стандарти за

облата и фасонирана дървесина
за по-пълно задоволяване на
пазарното търсене по цялата
верига за доставки

Предизвикателства
за Европ.горски предприемачи

- нашата РАМКА

Сертификация на БГ ЧПЛ
и горски предприемачи

* * нашиянашия пътпът **

BG oтправна точка:
Визията за „добрия частно - практикуващ
лесовъд и горски предприемач“ имаме
преведено Ръководството за добри практики!
Концепция за БГ Сертификат : Лиценз за
частна лесов.практика за физ. и юрид. Лица / 
Регистрация в Публ.Р-р на Нац.ГС Камара
Имаме въведена Наша добра практика за
ГРУПОВ МЕНИДЖМЪНТ на дребноразмерни
имоти :  Опита от Севлиево - база за FSC 
CeFCo сертификация

CeFCo

Сертификация на БГ ЧПЛ
и горски предприемачи

* * нашиянашия пътпът **

АНАЛИЗ на досегашната практика по лицензиране
и регистрация на ЧПЛ и горските фирми

Нормативна база: 

Закон за горите 1997 год. и подзаконови актове - ППЗГ и:
Наредба № 17 от 01 юли 1998 на МЗГАР за лицензиране на физически и

юридически лица за упражняване на частна лесовъдска практика в България, ДВ
бр.80 от 1998 г. 
Наредба № 31 от 11 август 2003 г. за реда и критериите за регистрация за

упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в
горския фонд, издадена от Началника на Национално управление по горите (обн., 
ДВ,  бр.76 от 2003 г.).
Наредба № 1 от 22 декември 2008 г. За реда и критериите за регистрация за

упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в
горския фонд, Издадена от Държавната агенция по горите, Обн. ДВ. бр.8 от 30 
Януари 2009г.

CeFCo
Сертификация на БГ ЧПЛ
и горски предприемачи

* * нашиянашия пътпът **

(+) СТРАНИ на режимите
въведе се порядък за предоста-
вяните услуги

..............

..............

( - ) СТРАНИ на режимите
Прекалено либерален за БГ условия
Безсрочен
В недържавните гори – не се изисква

(отскоро –да, но не се спазва
Фактич.възможност да се работи без

отговорните лица
Не може да бъде гаранция за

възложителите, че услугата е / ще бъде
качествено изпълнена
Клониране на фирми, извънредно

голям общ брой регистр. фирми, малък
брой реално действащи...

................

.................

CeFCo

Сертификация на БГ ЧПЛ
и горски предприемачи

* * нашитенашите идеиидеи **

1. É ли Европейската визия приложима за Българските контрактори?
2. Има ли какво да променим или да допълним?

е компетентен,
предлага високо качествена и конкурентна услуга на приемлива

цена,
има специализирано оборудване, технически умения и работна

организация,
е способен устойчиво да се развива,  
предлага атракт. и сигурна работа,
предлага здравословни и безопасни условия на работа...
................
................

БГ Визия за „добрия горски предприемач“ Включва: 

CeFCo
Сертификация на БГ ЧПЛ
и горски предприемачи

* * нашитенашите идеиидеи **

БГ Визия за „добрия КЛИЕНТ“ Включва: 
1. É ли Европейската визия приложима за Българските възложители?
2. Има ли какво да променим или да допълним?

Ангажира само регистриран и опознаваем контрактор
Сключва ясен писмен договор
Има система за безопасност и управление
Използува дългосрочни договори и процедури
Предпочита контракторите с въведена система за качествено
управление и сертификат за добра практика
Поставя справедливи правила за конкуренция
Често комуникира със контракторите
Плаща своевременно на контрактора
.....................
......................

CeFCo



Сертификация на БГ ЧПЛ
и горски предприемачи

* * нашитенашите идеиидеи **

БГ Визия за „добрата горска/публична власт“ Включва: 

1. É ли Европейската визия приложима за Българската горска власт?
2. Има ли какво да променим или да допълним?

Въвежда законови и подзаконови регулации, които съдържат
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд в
горите;
Инициира регулации, които гарантират честни и прозрачни
условия за конкуренция между контракторите;
Дефинира правила за квалификационни изисквания за
горските контрактори и техните служители.
..................
..................

CeFCo
Сертификация на БГ ЧПЛ
и горски предприемачи

* * нашитенашите идеиидеи **

BG Критерии за сертифициране на горските предприемачи:

1. É ли са Европейските критерии приложими за Българските
контрактори?  2. Има ли какво да променим или да допълним?
има регистриран бизнес,
има компетентно и квалифицирано управление на бизнеса, 
наема и назначава квалифициран персонал,
притежава подходящо оборудване, 
има достатъчно наличен капитал, 
има дългосрочни договори за предоставяните от него услуги,
има въведена управленска система и система за безопасни
условия на труд,
работи съобразно закона и съотв. нормативни документи,
е подкрепен от национална/регионална асоциация на горските
предприемачи.

CeFCo

Сертификация на БГ ЧПЛ
и горски предприемачи

* * нашитенашите идеиидеи **

BG Критерии за сертифициране на горските предприемачи:
(БУЛПРОФОР,АГФБ, АОГ, ГОРОВЛАДЕЛЕЦ, WWF-DCP, Зелена К-ция,ДАГ... )

Съгласувани предложения от срещата на 07.10.2009 год на О-вните групи ЗЛ
-1-
1. Работи съобразно националното законодателство и съответстващите
международни споразумения за услугите, които предоставя, в т.ч.:

•има регистриран бизнес;
•има писмени договори за услуги и за работната сила;
•наема и назначава квалифициран персонал...

2. 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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международни споразумения за услугите, които предоставя, в т.ч.:

•има регистриран бизнес;
•има писмени договори за услуги и за работната сила;
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2. 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
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Сертификация на БГ ЧПЛ
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BG Критерии за сертифициране на горските предприемачи:
(БУЛПРОФОР,АГФБ, АОГ, ГОРОВЛАДЕЛЕЦ, WWF-DCP, Зелена К-ция,ДАГ... )

Съгласувани предложения от срещата на 07.10.2009 год на О-вните групи ЗЛ
-2-
3. Има компетентно и квалифицирано управление на бизнеса, което носи цялата
отговорност от изпълнение на договорената дейност за фирмата.
4. 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).

5. Е подкрепен от национална или регионална асоциация на горските

Съгласувани предложения от срещата на 07.10.2009 год на О-вните групи ЗЛ
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3. Има компетентно и квалифицирано управление на бизнеса, което носи цялата
отговорност от изпълнение на договорената дейност за фирмата.
4. Съобразно категорията за която е лицензиран да работи, има въведена система
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здравословни и безопасни условия на труд (норми на ILO).

5. Е подкрепен от национална или регионална асоциация на горските
предприемачи
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BG Критерии за сертифициране на горските предприемачи:
(БУЛПРОФОР,АГФБ, АОГ, ГОРОВЛАДЕЛЕЦ, WWF-DCP, Зелена К-ция,ДАГ... )

Съгласувани предложения от срещата на 07.10.2009 год на О-вните групи ЗЛ
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...............

.............

Съгласувани предложения от срещата на 07.10.2009 год на О-вните групи ЗЛ
-3-

...............

.............
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Сертификация на БГ ЧПЛ
и горски предприемачи
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Нашата добра практика – мост към сертификацията в БГ
(Груповия мениджмънт на дребноразмерни имоти )

INDEPENDENT FORESTRY – BULPROFOR
Практиката на групов мениджмънт на горски имоти –

мост към УСГ и горска сертификация (едмовременно по FSC и CeFCo)

Описание на практиката се направи на семинара на БУЛПРОФОР
в Юндола, на 11-13.10.2002 год. 

Модифицирана от „Форест Груп” ООД, В.Търново на Боряна и Георги Георгиев
практиката на ГРУПОВ МЕНИДЖМЪНТ

има приложение в района на ДГС Севлиево.

INDEPENDENT FORESTRY – BULPROFOR
Практиката на групов мениджмънт на горски имоти –

мост към УСГ и горска сертификация (едмовременно по FSC и CeFCo)

Описание на практиката се направи на семинара на БУЛПРОФОР
в Юндола, на 11-13.10.2002 год. 

Модифицирана от „Форест Груп” ООД, В.Търново на Боряна и Георги Георгиев
практиката на ГРУПОВ МЕНИДЖМЪНТ

има приложение в района на ДГС Севлиево.

Благодарим за вашето съдействие
Юндола, 11.11.2009 год, Инж.Антоний Стефанов, П-л на БУЛПРОФОР

CeFCo



CeFCo Сертификацията
- Шанс за българските

предприемачи

Благодарим за вашето съдействие
Юндола, 11.11.2009 год, Инж.Антоний Стефанов, П-л на БУЛПРОФОР

БЪЛГАРИЯ - дом, а
ЕВРОПА - вътрешен пазар на

българските горски предприемачи
Зависи от НАС !

БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ -- домдом, , аа
ЕВРОПАЕВРОПА -- вътрешенвътрешен пазарпазар нана

българскитебългарските горскигорски предприемачипредприемачи
ЗависиЗависи отот НАСНАС !!

CeFCo


