
Сертифицирани „зелени” горски услуги 

  
Пилотно сертифициране на Европейски фамилни гори  
 

Горските контарктори – ключови партньори на 
отговорното лесовъдство  
 
Горските контрактори играят ключова роля в горското стопанство, тъй като обикновено те  
извършват най-рискови дейности по отношение на безопасността на работниците и 
опазването на околната среда. Изпълнителите, които работят добре за свеждане до минимум на 
тези рискове, следва да получат признанието, че заслужават да бъдат на пазара. 
За щастие, има все по-голям пазар за "зелени" оператори на горски услуги, което се дължи на 
разширяването на схемите за горска сертификация (на ГС управление), напр. FSC. 
 
 
 

Малки операции - голямо въздействие 
 
На базата на нарастващата осведоменост на потребителите, както и на политическите промени, 
като например Закона “Lacey Act” в САЩ и очакваните в ЕС мерки "due Diligence” (за борба с 
нелегалния дърводобив) сертифицираната дървесина е първият и основен избор на основните 
купувачи на дървесина. Въпреки това, дейностите в малоразмерните семейни гори остават (били 
са, и ще бъдат винаги) във фокуса, защото са основен доставчик за пазарите на дървесина в 
Европейски мащаб. 
Малките (фамилни) горски стопанства са важни за Европа, където над 15 милиона частни лица 
управляват повече от 50% от горските територии. Необходими са новаторски решения, за да 
стане сертификацията атрактивна възможност за тези собственици. 

 
"Сертифицирането ни помага да се грижим добре за гората" 
Това вече са разбрали множество дребноразмерни горовладелци в Естония (страна във фокус). 
Собственик на 12 ха гора във Естония: „ Процесът на сертифициране е положителен 
опит. Изискванията са разумни и аз научих нещо за горите! Гората е с дълбок смисъл за мен - 
винаги съм живял близо до гората и тя е мястото, където мога винаги пак да отида, да 
остана сам с моите мисли. Сертифицирането ще ми помогне да се грижа добре за гората 
си. Аз също вярвам, че може дори да се увеличи икономическата стойност на моята 
собствена гора.” 

 
 
Превръщане на проблема в решение 
Сложността на правилата за сертифициране и разходите за сертифициране са основните 
предизвикателства пред малките горовладелци, които често ги изключват от горските схеми за 
сертифициране.  
Друг важен проблем за горовладелците е липсата на възможност за контрол върху 
горскостопанските дейности, извършвани от контракторите/изпълнителите. 
Сертифицирането на горските предприемачи превръща проблема в решение: не само 



собственика търси гаранция че FSC/PEFC стандарта се спазва при дейностите в гората. FSC / 
PEFC от своя страна значително са намалили цената и са облекчили самия процес на 
сертифициране за отделния горовладелец.  
Това вече е факт, когато се използват сертифицирани изпълнители комбинирано с груповата 
сертификация. Ако използването на сертифицирани изпълнители се комбинира с груповата 
сертификация, работата, която пада върху плещите на отделния собственик може да бъде 
намалена още повече.  
 
В допълнение, сертифицирането на "зелените" изпълнителски услуги спомага за 
развиетието пазара на такива услуги, т.е. то е в полза на самите предприемачи. 
 
 

Пилотен проект    „ CeFCo ” :  
FSC сертификация на фамилни гори 
едновременно със 
Сертификация на горските контрактори  
 
CeFCo е съвместно изпълняван проект от Европейската мрежа на горските предприемачи 
(ENFE), FSC и NEPCon. Той обхваща 4-6 европейски страни и се подкрепя от ЕС – Eко-
Иновативна Инициатива. Този проект има за цел да се постигне сертифициране на 
изпълнителите и горските оператори в  референтни страни като Португалия, Швеция и България 
до 2012.   
Моля, консултирайте се с www.cefcoproject.org за повече подробности и актуализации по проекта. 
 
 
Сертифицирането на горските предприемачи - прекият път към 
сертифицирането на дребномащабните горски операции, респ. – мост към 
отговорното стопанисване на дребноразмерната горска собственост.  
 
Това е в основата на проекта Smart Logging  изпълняван съвместно от Датската асоциация на 
горските предприемачи, датската Горовладелческа асоциация (Skovdyrkerne) и NEPCon 
/консултантска фирма/. Той се финансира от Датската Агенцията по горите и природата 
и се провежда в Дания. В допълнение на местните стандарти, тези по FSC и PEFC са 
също са включени. 
 
Този стандарт ще послужи като модел за разработването на национални стандарти за 
сертифициране на контрактори по проекта CeFCo. 
  

 


