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СЪВЕТ ЗА УСТОЙЧИВО
УПРАВЛЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ
НА ГОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Изх.№ С-09/14.06.2019 г.

До:

ЧЛЕНОВЕТЕ на Колегиум
за горска сертификация
Изпратено по Ел.поща

ПОКАНА
за участие в
НЕ-ПРИСЪСТВЕНО ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА

Колегиума за горска сертификация
към

Съвет за устойчиво управление и сертификация на горите в България (СУУСГБ)
и
провеждане на електронно гласуване, за постигане на КОНСЕНСУС върху
Българския PEFC стандарт за устойчиво управление на горите – Трети преработен работен вариант,
след отразяване от КРГ на повдигнати малки несъответствия от независимия оценител
във връзка с предложения на еко-НПО
Уважаеми дами и господа,
В качеството ми на Координатор на Колегиума за горска сертификация и Председател на УС на Сдружението
„СУУСГБ“, ви уведомя за следното:
В изпълнение на процеса по утвърждаване на Национален Български стандарт за сертификация на горите по
Рамковия PEFC стандарт за устойчиво управление на горите, както знаете сме в процедура по нейното оценяване от
независим експерт избран от Съвета на ПЕФК. От негова страна имаше определени забележки и препоръки, които бяха
подробно разгледани, отразени и вече гласувани от КГС, вкл. и основно в Стандарта за управление на горите, в т.ч.
Наръчника за оперативно прилагане PEFC BG 1002-1.
Използвахме случая и направихме среща и разговори с представители на неучастващи в процеса досега еко-НПО
(„WWF-България“, „АПБ“, „БФБ“, „БДЗПБ“ и „Балкани“) и отразихме и част от техните препоръки. Същите не бяха
удовлетворени и отправиха до Съвета на ПЕФК в Женева, своите възражения по схемата, в смисъл че не я приемат.
Съвета на ПЕФК отправи към нас препоръка да направим пореден опит за сближаване на позиции, без да изисква
изрично покриване на мнения и удовлетворяване. Такава среща към момента не се е състояла, поради заетост на Е-НПО,
но сме в очакване съвсем скоро преди 26.06, тя да се проведе и ние да покажем извършените промени.
Иначе, Ключовата работна група в периода 5-10 юни направи нов преглед на забележките на одитора и на Е-НПО и
нанесе някои промени, основно в критерии 4 и 6, които вие ще откриете в текстовете със син цвят върху документа с
критерии и индикатори. Смятаме, че настоящия вариант, който се предлага за гласуване е един още по-добър образец, в
който са направени някои допълнения в аспекта, който се изисква от одитора, а същевременно и съобразно препоръката на
Съвета на ПЕФК за сближаване на позиции с Е-НПО.
Тук са приложени цитираните документи, в т.ч. PEFC BG ST 1002: и PEFC BG ST 1002-1: “Критерии и индикатори
за устойчиво управление на горите в България - НАРЪЧНИК ЗА ОПЕРАТИВНО ПОЛЗВАНЕ“, (Bulgarian PEFC
Scheme, Bulgarian Criteria & Indicators for SFM – Operational level Guide), Трети работен вариант за утвърждаване от PEFC
Council.
Нашата цел и сега е е да бъде ПОСТИГНАТ КОНСЕНСУС върху този Трети работен вариант от страна на
Колегиума за горска сертификация, в който участва установилото се представителство на заинтересуваните групи лица.
Настоящата ПОКАНА е за електронно /неприсъствено/ гласуване на пълния състав на Колегиума, който акт
именно ще легитимира резултата от нашата дейност и веднага след това - изпращане на комплекта документи за
довършване на процедурата по оценяване от независимия консултант „JTConsulting“, предхождащо одобряване от
PEFC Council, Женева.
Денят за гласуване е 26.06.2019 г от 00,00 до 24,00 часа. В периода до тогава може да изпращате вашите бележки и
предложения за подобряване на документите. За целта молим вашите предложения да бъдат върху съответния
документ с черен цвят, на съответното място. Тези евентуални бележки не трябва да повлияят на Вашия вот, в
смисъл, че ще бъдат отчетени и отразени в съответния документ, преди представянето им за гласуване от ОС на
„СУУСГБ“.
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тел.:+359 88 838 36 54
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Молим да следвате инструкциите в приложените Правила за извършване на електронно гласуване и ФОРМА ЗА
ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ, които приемаме за валидни и при настоящото с електронна поща гласуване.
ВАЖНО: Всяко изказано негативно становище / гласуване „под условие“, трябва да бъде придружено с мотиви и
с конкретно предложение (направено в приложената форма или по указания по-горе начин върху текста на документа)!
Очакваме в уречения ден да получим попълнената и подписана от вас форма за гласуване, за което
предварително ви благодарим.
С уважение,
Инж.Антоний Стефанов - Председател на УС, СУУСГБ
Приложение: Съгласно текста, в т.ч.ФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО СЪГЛАСУВАНЕ и постигане КОНСЕНСУС
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