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Горската
сертификация

ОТГОВОРНОУПРАВЛЕНИЕНАГОРИТЕ

Икономическирентабилно –провежданетона
горскостопанскитедейностиосигурява
достатъчнопечалба, нотованеезасметкана
екосистемите, интереситенаместнотонаселение
илипреексплоатациятанаприроднитересурси. 

Допринасящосоциалниползи –предоставя
дългосрочниползизаместнотонаселение, 
осигуряваздравословниибезопасниусловияна
труднаработещитевгорите, стимулирагорските
стопанидаползватустойчиворесурситеида
следватлесовъдскитецели.

Сгрижазаприродата –горскостопанскитедейности
гарантиратподдържанетонабиоразнообразиетои
естественитепроцеси, иосигуряванетона
екосистемнитефункциинагората.

Приложениена
FSC

Два основни и взаимносвързани
компонента

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

FSC CoC – Проследяване на продукцията се нарича
процесът на проследяване на горските продукти от
техния произход до крайния потребител, за да се
удостовери, чеидватотдобреуправляванигори.

Резултатътот
FSC

FSC 100%
цялото количество дървесина или
дървесни влакна в продукта
произлизат от FSC сертифицирана
гора.

FSC Recycled
цялото количество дървесина или
дървесни влакна в продукта са от
рециклиранследползванематериал.

FSC Mixed Sources
дървесинатаилидървеснитевлакнав
продуктасасмесениотнякои/или
всичкиотследнитеизточници: - FSC 
сертифициранадървесина

-рециклиранследползване
материал
-контролираниизточници

FSC вчислаифакти

СЕРТИФИЦИРАНИГОРИПОСВЕТАПО
РЕГИОНИ

• 2009, над
115
милион
а ha гори
сертиф
ициран
ипо
станар
титена
FSC

Северна
Америка
34.5% от
сертифи-
цираните
гори
(39’467’977 ha)
160 
сертифик
ата
Централнаи
ЮжнаАмерика
10.15% от
сертифи-
цираните
гори
(11’607’726 ha)
237 
сертификата

Европа
45.21% от
сертифи-
цираните
гори
(51’728’442 ha)
430 
сертифика
та

Азия
2.57% 
сертифици-
ранитегори
(2’938’062 ha)
75 
сертификата

Африка
6.18% от
сертифи-
цираните
гори
(7’067’812 ha)
46 
сертифика
та

Океания
1.40% отсертифи-
циранитегори
(1’598’723 ha)
29 сертификата

къмсредата
на 2009

FSCвчислаифакти

• През 2007, общияобемна
сертифициранитетрупии
технологичнадървесинадостигат 25.0%
отцялотосветовнопроизводство,като
серавнявана 387 млн. m3

• Пример: ВХоландияза 2007 – 20% отобщия
обемнаползванатастроителна
дървесинае FSC-сертифицирана

• 2008, общгодишеноборотна
ангажиранитес FSCкомпанииотоколо 250 
милиарда USD

ОБЛАДЪРВЕСИНАЗАИНДУСТРИЯТА



Къдесмение?
• около 150 хил. ha

• по-малкоот 10 държавни
горски/ловни
стопанства

• 2 частнистопанства

• около 2.5% отгоритев
България

• интересотнад 50, но
реалносертифицирани
по-малкоот 10 
дървопреработвателни
предприятия, поради
недостигна
сертифицирани
доставчициисуровини

Какда
продължим?

ГорскитепредприемачивБългарияи
сертификацията

Групова
сертификация

FSC FM – Управление на гори - Процес, който води
до издаване на сертификат от независим
орган, удостоверяващ, че дадена горска площ
сестопанисвапоопределенстандарт.

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

Групова
сертификация

СТАНДАРТ FSC-STD-30-005 (V1-0)
ИзискваниякъмГруповатаорганизацияпри
груповосертифициранезауправлениена
гори

• Основнитерминииопределения
• ЧАСТ 1.КАЧЕСТВЕНИИЗИСКВАНИЯЗА
СИСТЕМАТА

-Общиизисквания
-Отговорности
-ПроцедуринаГруповияотговорник
-Записинагрупата

• ЧАСТ 2.ХАРАКТЕРИСТИКИНАГРУПАТА
-Размернагрупата
-Международнигрупи

• ЧАСТ 3.ВЪТРЕШЕНКОНТРОЛ
-Изискваниятазамониторинг

• ЧАСТ 4.Проследяваненапродукцията (СоС)
-Продажбииползванетърговскамаркана
FSC

Групова
сертификация

СТАНДАРТ FSC-STD-30-005 (V1-0)

Груповатаорганизация:

• Груповият отговорник е лице
представляващо горските
собственици/имоти, които са образували
група с цел сертифициране управлението
нагоритеси.

• Кандидатства за сертифициране и след
товадържииподдържасертификата.

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

• Може да е ЕТ или юридическо лице
(ресурсен мениджър), кооперация, 
сдружениеилидругорегистриранолице.

Групова
сертификация

СТАНДАРТ FSC-STD-30-005 (V1-0)

Ресурсенмениджър: 

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 произтичащи задължения по
организиранеипредставяненагрупата.



Групова
сертификация

СТАНДАРТ FSC-STD-30-005 (V1-0)

Видовегрупизауправлениенагори:

- Тип 1:Класическиятипгрупа, когатоГруповия
отговорниксамоадминистрирагрупатаза
целитенасертификацията, катоможедаима
отговорноститепомаркетингипродажбина
добитатадървесина, нобезкакватоидае
дейностпоуправлениетонаотделнитегорски
имоти.

- Тип 2:Групасразпределениотговорностимежду
Отговорникаичленовете, включващопоне
разпределениепомеждуимнадейноститепо
планиране, лесовъдство, дърводобиви
мониторингнагруповитепроцедурии
изискваниятанастандарта.

- Тип 3:Групатип “Ресурсенмениджър”, прикоято
основно Груповияотговорникизпълнява
всичкиоперативнидейности, включително
администриране, управлениенагоритев
групатаидърводобиваотиметонавсички
членове.

FSCи маломерните
гори

Собственицитенагорисепроверяват:

• Дали спазват трудовото законодателство и
праватанаработниците...

• Здравословни и безопастни условия на труд –
личнипредпазнисредства...

• Дали заплащането на работниците следва
среднитезасектораизаконанива...

• Социалнотопланиране...

• Дали се прилагат мерки за поддържане и
подобряваненаекосистемитеитехнитефункции...

• Дали негативните въздействия са сведени до
минимум...

• Дали работниците имат необходимата
квалификацияиобучение...

• Дали са предприети мерки за предпазване на
почвитеотерозияидеградация... 

FSCималомернитегори

СМГ не могат да следят самостоятелно за
изпълнениетоим

• Собствениците на маломерни гори (СМГ) не са
професионалисти.

• СМГ се нуждаят от професионална лесовъдска
подкрепа за да приложат и спазват П&К на
стандартите.

• Т.е. СМГ се нуждаят от горските контрактори
(изпълнителите на горскостопански
дейности)

Изводът: Необходима е система за
сертифицираненагорскитеконтрактори

• чрез сертифицираните контрактори се
намалярисказазагубанасертификата;

• сертифицираните контрактори имат
капацитета да приложат и следват
изискваниятанастандартите.

СтандартзаСМГ

Съществуващибариериза
сертифициранетонаСМГ:

• Изискваниятазасертифицираненеса
настроенизануждитенадребните
собственици.

• Невъзможностзапостояннидоходиот
маломернитегори.

• Ползванетонееинтензивно, но
контролавърхуизпълнителитена
горскостопанскитедейностинее
ефективен.

• Високаценанахектарза
сертифицирането.

• Трудносереализиратпо-високицени. 

РЕШЕНИЕТОза
СМГ

ТРАНСФЕРНАИЗИСКВАНИЯКЪМ
КОНТРАКТОРИТЕ

-Ресурсенмениджмънт

CeFCo

КОМБИНИРАНЕНАГРУПОВАТАСЕРТИФИКАЦИЯ
ИСЕРТИФИКАЦИЯНАКОНТРАКТОРИТЕ

Групова FМ
сертификация
насобственици
1.Сертификационни
процедурисъгласно
стандартитеза FM, 
включваща
множествоГСЕведин
сертификат.
2. Груповия
отговорнике
отговоренза
изпълнениетона
сертификационните
изискванияот
всичкичленовена
групата.
3. Сертифициращият
органпровежда
одитавъзоснована
извадкаотвсички
ГСЕсъгласно
специфичниправила.

Групова FМ
сертификация
насобственици
1.Сертификационни
процедурисъгласно
стандартитеза FM, 
включваща
множествоГСЕведин
сертификат.
2. Груповия
отговорнике
отговоренза
изпълнениетона
сертификационните
изискванияот
всичкичленовена
групата.
3. Сертифициращият
органпровежда
одитавъзоснована
извадкаотвсички
ГСЕсъгласно
специфичниправила.

SmartLogging –сертифициранена
контракторите
1.Сертификационнапрограма
задърводобивните
дейностиоснованаот Rainforest
Alliance.
2. Сертифициранена
дърводобивачрезпроверка
надейноститеи
съответствиес
изискванията.
3. Даванезависимо
признаване
задърводобивните
дейности, коитосасъгласно
добритеуправленски
практики.
4. Гарантирана
собствениците, че
дърводобивнитедейности
сеизвършватот
компетентнаинадеждна
фирма.
5. Програмата SmartLoggingНЕЕ
частотсхемитена PEFC или
FSC –ноподпомага
проверкатаиприлагането
нагорскатасертификация

SmartLogging –сертифициранена
контракторите
1.Сертификационнапрограма
задърводобивните
дейностиоснованаот Rainforest
Alliance.
2. Сертифициранена
дърводобивачрезпроверка
надейноститеи
съответствиес
изискванията.
3. Даванезависимо
признаване
задърводобивните
дейности, коитосасъгласно
добритеуправленски
практики.
4. Гарантирана
собствениците, че
дърводобивнитедейности
сеизвършватот
компетентнаинадеждна
фирма.
5. Програмата SmartLoggingНЕЕ
частотсхемитена PEFC или
FSC –ноподпомага
проверкатаиприлагането
нагорскатасертификация



КОМБИНИРАНА
СЕРТИФИКАЦИЯ

ПРОВЕЖДАНЕНАСЕРТИФИКАЦИЯТА

-издаватсе 2 сертификата:

Собственицитена
горисаобхванати
отгрупов
сертификатс
отговорник
асоциация, 
дърводобивна
фирма, 
предприемачили
друголице. 
Всичкивгрупата
ползват
сертифицирани
контрактори.

Горските
контрактори
имат SmartLogging
сертификат, 
включващи
съответстващит
еизискванияот
местните
стандартиза
управлениена
гори. 

КОМБИНИРАНА
СЕРТИФИКАЦИЯ

Стандартът SmartLoggingвключва:

• Спазваненазаконите

• Планиранеимониторингна
дърводобива

• Дърводобивнипрактики

• Значениенаместнитеобщности

• Здравословниибезопасниусловия
натруд

• Бизнеспланиуправленскикачества

• Непрекъснатоподобрениеи
иновации

• Лесовъдскикапацитет

КОМБИНИРАНА
СЕРТИФИКАЦИЯ

СТРУКТУРАНАСТАНДАРТА:
СтандартзаСМГ Соб

ст-
вен
ик

Изп
ъл-
нит
ел

1. СЪОТВЕТСТВИЕСЪСЗАКОНИТЕИПРИНЦИПИТЕИ
КРИТЕРИИТЕНА FSC 1 1

1.1. Управлениетонагоритеевсъответствиев
националнотозаконодателствои
административнитеразпоредби

1 1

1.1.1. Песоналътпознаванормативнатауредба, 
съответстващанаотговорностите 0 1
1.1.2. Установениидокументираниса
несъответствиятамеждунормативнатауребдаи
стандарта. 

0 1

1.1.3. Предприетисакоригиращидействияпо
установенитенесъответствия. 1 1
Собственикаидърводобивнатафирмаспазват
нормативнатауредбапоекологичните, трудовии
горскостопанскиаспекти.

1 1

КОМБИНИРАНА
СЕРТИФИКАЦИЯ

ПОДЕЛЯНЕНАОТГОВОРНОСТИТЕ:

•Спазваненазаконите (P1) -съвместно
•Собственостиправанаползване (P2) –СМГ
•Безопастностнатруда (P4) –контрактораи
частотСМГ
•Праванаработниците (P4) –контрактора
•Връзкисъсзаинтересованитеотносно
сечите (P4) –поправилоконтрактора
•Лесовъдство, дърводобивипродажби (P5) –
контрактора
•Организациянадърводобива (P5 и P6) –
контрактора
•Мониторингнаекологичнитевъздействия
(P6) –контактора
•Планзауправление (ЛУП) (P7) -СМГ
•Мониторинг (P8) -съвместно
•ГВКС(P9) -съвместно
• CoC –съвместно
•Груповасертификация –Груповия
отговорник (Ресурсниямениджър)


