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Цели на CeFCo : 
1. Събиране и анализиране на съществуващите сега национални и 

международни стандарти за сертифициране и отделяне на тези които са за 
отговорно ГС управление за собствениците на гори, от тези за 
предприемачите. 

2. Разработване на международни насоки за сертифициране на горски 
предприемачи/изпълнители, които да водят към тяхното независимо 
сертифициране. 

3. Разработване на инструментариум за сертифициране на груповите 
мениджъри като представители на дребните собственици на гори и връзка 
с предприемачите 

4. Изпълнние на пилотни тестове за стандарти за дребните собственици и за 
предприемачите 

5. Провеждане на обучения и повишаване на осведомеността в 4 страни... 
6. Представяне на резултатите от проекта в страните от ЕС... 

 

Как действа ? 
Проектът ще използва следния подход за постигане на целите на 
сертифицирането на изпълнители. 

  

Стъпка 1 Анализ на действащи стандарти в горския сектор 

 

 

 Националните сертификационни стандарти ще бъдат анализирани на 

два адресата: стандарти, които са предназначени за горските 

контрактори (изпълнители ГС дейности) и на такива, които са за 

собствениците на гори. В резултат трябва да се изработят две 

генерични стандарти. 

 



 

 

 Стъпка 2 Пилотно тестване за дребните и горски предприемачи 

 

 

 Разделените стандарти ще бъдат тествани с пилотни проекти/програми 

със собствениците на гори и с изпълнители/контрактори. Ще бъдат 

тествани опции за едновременно сертифициране на изпълнителите и 

на собствениците на гори /или като физически лица, или в групи/.  

В резултат на горовладелецът и изпълнителят могат да получат 

сертификат. Научените по време на тестовете уроци ще подобрят 

бъдещата концепция, разработваща се по този проект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стъпка 3 за обучение и повишаване на 

 

 

Обучения и семинарите за повишаване на осведомеността по новия 

модел на сертифициране ще се провеждат в Швеция, Дания, България, 

Португалия и Испания, като на тях ще се разясняват отговорностите и 

взаимоотношенията между собствениците на гори и изпълнителите.  

Също така, резултатите от проекта ще бъдат представени в целия ЕС, 

като семинари за обучение ще се направят във всички заинтересовани 

страни. 

Ще се провеждат поредица от национални работни срещи. Тези 

семинари ще включват посещения на място в гората, за обмен на опит, 

както и представянето на по-специфични инструменти, свързани със 

сертифицирането.   


