
 

Европейско признаване на квалификацията на 

горските предприемачи 
 
 

Горските предприемачи редовно участват в трансгранични операции в цяла Европа. Това 
обстоятелство налага признаване на тяхната квалификация, каквото изискване в момента не 
съществува. Тази ситуация поставя на дневен ред редица проблеми. 
 
Ураганните бури в Германия, Франция и Швеция през последните години (напр.урагана Клаус из 
цяла югозападна Франция през 2009 г.), предоставя още едно основание за решаване на този 
проблем.  
Няколко десетки горски предприемачи от Германия, Австрия, Естония и други страни, невероятно 
трудно са успели да установят контакти и да комуникират с горските собственици и с оператори на 
машини /работници/. 
 
Как може горските предприемачи да предоставят доказателства за тяхната квалификация и 
опит на език, който не е техен майчин език? 
 
Как може собствениците на гори да се уверят, че предприемачите са получили обучение, 
когато обученитe горски предприемач в Европа са много малко, несъизмеримо на нуждите, и 
съответно непредвидими / непланируеми/  с оглед на налагащата се мобилност. 
 
Всичко това скоро ще бъде част от миналото. 
 
Утрешните горски предприемачи ще се възползват от една европейска програма за 
обучение, водеща до сертифициране на комптентността еднакво във всички 
европейски държави - членки на ЕС.  
Цялото горско стопанство и базираната на горите индустрия (комбинирания горски сектор) 
разчита на горските предприемачи, които произвеждат дървесина от държавни и частни 
стопанства и я предоставят на производителите.  
 
Увеличаването на производството на дървесина в Европа, трансграничната мобилност (в 
частност тази след зачестилите бури) от една страна и липсата на признаване на 
професионалните квалификации от специално акредитиран сертификат, признат в цяла 
Европа за горските предприемачи от друга – това са сериозни ограничения едновременно и 
за дървопреработвателите и за собствениците на гори, които водят до значителни загуби за 
всички тях.  
 



Ето защо горски предприемачи и центрове за обучение стартират програма през 2009 г. 

назована  ConCert (Forestry Contractors Certification) / Сертифициране на горските 
Контрактори.  
 

ConCert е европейска програма, която има за цел да обучава горски предприемачи в 
Европа (актуализиране или адаптиране на съществуващите схеми за обучение или 
създаване на нови такива там където те не съществуват), както и да подготви цялостна 
система на европейски сертификат, който да бъде приет, акредитиран и окуражени от 
национаалните професионални гилдийни организации на предприемачите в рамките 
на ENFE (Европейската мрежа на горските предприемачи). 
  
Свидетелството за правоспособност (сертификат) ще бъде написан на всички основни езици на 
Европейския съюз, което го прави разбираем навсякъде.  Той ще бъде издаден от акредитирани 
центрове за обучение на национално и европейско равнище.  
 
Този сертификат ще даде възможност на собствениците на гори и на производителите да 
избират компетентните предприемачи въз основа на надеждни критерии и същевременно 
ще насърчи тяхната мобилност.  
 

Резултатите от програмата за ConCert ще бъдат представени на третата международна 
конференция на центровете за обучение в горското стопанство през м.юни 2011 в Австрия. 
  

 

���� Партньорство с в полза на европейския опит 
Проектът е структуриран в организации с опит в международното мрежово сътрудничество. 
Затова може с увереност да се твърди, че повечето европейски страни участват в това 
начинание. – 

o ENFE представлява националните професионални организации от горското 
стопанство - предприемачи от 12 основни страни в Европа с развита горска 
индустрия.  

o KWF (немски център за горски дейности и технологии), един истински център 
(интерфейс- връзка) съвместяващ научните изследвания, предприятията и 
центрове за обучение, представен чрез 26 центрове за обучение на горското 
стопанство в осем страни. 

o Центърът Форестиер (Горски център за обучение), чийто директор е отговорен 
за асоцииацията на горските центрове за обучение във Франция, както и за 
Съвместния  ФАО / ИКЕ на ООН / МОТ мрежа от експерти (Joint FAO / UNECE / ILO 

Experts Network). Центърът организира международни горски конференции за 
обучение, които се провеждат на всеки три години. 

o Тампере колеж, Финландия – най-големият горски център за обучение, с опит в 
обучението на горските предприемачи, развитието на иновационни дейности и 
писането на стандарти. 

 

 



� Една широка професионална подкрепа на европейско ниво.  
Партньорите в проекта са уверили сами Консултативния комитет, че е налице силен 
положителен резонанс сред представители на горската индустрия, чиите представители от 
своя страна са готови да формулират препоръки, които считат за необходими с оглед 
постигане проектните цели и нужди:  

o Икономическата комисия на ООН за Европа: (UNECE),  
o Организацията за прехрана и земеделие на обединените нации - FAO,  
o Конфедерацията на европейския собственици на гори – CEPF,  
o Конфедерацията на европейската хартиена промишленост – CEPI,  
o Съюзът на европейските държавни горски организации – EUSTAFOR,  
o Министерството на земеделието, водите и рибарството на Франция - DGER,  
o „Entrepreneurs des Territoires” (Франция) - Предприемаческата организация,  
o SKOGSSTYRELSEN - Шведската Агенция по горите,  

ConCert е проект по Европейската програма „Леонардо 2009-2011” с подкрепата на 
Европейската комисия. За повече информация: 
 

 

 
� Пресконференция – четвъртък 17 юни 2010 г. 10:00 ч. по време на  

EUROFOREST  "Европейско горско изложение” (очакваеми 35 000 посетители)  
в Санкт-Боне-де-Жу в Бургундия, Франция (St-Bonnet-de-Joux in Burgundy, France 
(71220)   

Актуалното състояние на горските предприемачи в Европа, представяне на програмата 

/проекта ConCert, перспективи, интервюта, доклади в присъствието на партньори по 

програмата, центрове за обучение и съответните специалисти.  
 

Симултанен превод: френски - английски - немски концерт: www.eduforest.eu  
За контакт: Christian Salvignol: salvignol@eduforest.eu ; Тел. 33 (0) 4.90.77.88.00 

 

     

 

  


