
СЪВЕТ ЗА УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И  

СЕРТИФИКАЦИЯ НА ГОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ 
 

 

СЪОБЩЕНИЕ  
 

Сдружението „Съвет за устойчиво управление и сертификация на горите в България“ 
(PEFC-Bulgaria) стартира формално процедурата за разписване и национално и 
международно утвърждаване на Българския стандарт за горска сертификация чрез 
прилагане на Критериите на Program for Endorsement of Forest Certification – PEFC.  
На своето Общо събрание на 27.04.2017 г, сдружението прие : 

- Правилата „Процедура П-01 за Управление на дейността по 
разработване и утвърждавне на техническа документация за PEFC 
сертификационна схема в България“, (www.pefc.bg / www.bulprofor.org   и 

- Състав на „КОЛЕГИУМ ЗА ГОРСКА СЕРТИФИКАЦИЯ“ –  независим 
работен орган, пряко ангажиран със създаването и поддържането на 
българската система за сертифициране и на стандарта (индикатори и 
критерии) за устойчивото управление и ползване на горите и търговия с 
продукти с произход от горите. В състава му на паритетен принцип са 
представени основните заинтересувани групи лица, общо 23 души, 
разпределени в 3 колегии (1-ва на собствениците на гори, 2-ра на 
ползватели и преработватели, и 3-та на научните, обществените и 
неправителствени организации), които представляват и техните 
икономически, социални и екологически интереси. www.pefc.bg / 
www.bulprofor.org .  

 
Следвайки изискванията на PEFС (Programme for Edorsement of Forest Certification)  
за осигуряване на по-широки обсъждания на работните варианти на стандартите, 
Сдружението „PEFC-Bulgaria“ отправи покана към всички заинтересовани групи лица в 
страната да участват в процеса и да предоставят своя експертен опит - представители 
на държавната горска администрация и стопанисващите структури, собственици на 
гори, икономически бизнес структури от базираната на горите преработвателна 

индустрия, горски предприемачи, екологични движения, социални партньори 

и експерти (в периода 28.03-12.04.2017 г. чрез процедурата по номиниране на техни 
представители). 
Българския /националния  PEFC стандарт ще се разработва, като ще се 

съобразява задължително с шестте рамкови критерии на PEFC, а 

именно: Поддържане и разумно покачване на стойността на горските ресурси 

и техния дял в световния въглероден цикъл; Поддържане на здравето и 

жизнеността на горската екосистема; Поддържане и насърчаване на 

продуктивни функции на горите; Поддържане, опазване и подходящо 

подобряване биологичното разнообразие на горските екосистеми; 

Поддържане и подходящо подсилване на защитните функции на горското 

управление (особено на почвата и водата); Поддържане на други социално-

икономически функции и условия". В разработването на стандарта няма 

ограничения за прилагане на специфичните за България изисквания 



(критерии и/или индикатори) за устойчиво управление на горите. 

Експертите ще работят и по български PEFC стандарти за групова 

сертификация и за контрол на производствената верига в горите и горския 

сектор. 

 

Сдружението „PEFC-България“ очаква акредитация от „PEFC - Council“  като 

Национален управляващ орган за България, единствен за България член на 

PEFC International. На страницата на сдружението  (www.pefc.bg) ще се 

публикува актуална информация за хода на работата по изработка, 

съгласуване/обсъждане и приемане на стандартите, както и за процедурата 

по нейното одобряване от останалите национални организации по PEFC и 

утвърждаване от PEFC - Council. 

 
Първото заседание на Колегиума ще се проведе на 10.05.2017 г. от 13.00 ч., 

в Института за гората към БАН. 


