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Сертификация на управлението на гори
Горската сертификация възниква в края на 80-те като
потенциален

пазарен

механизъм

за

насърчаване

на

устойчивото стопанисване на гори.

Идеята е, че рекламирането на горски продукти, добити от
устойчиво управлявани гори, ще се повлияе върху пазара,
което

от

своя

страна

управление на горите.

ще

допринесе

за

по-доброто

Механизъм на горската
сертификация
• Сертификационен

стандарт:

индикатори,

дефинират

които

Система

от

минималните

критерии

и

условия

за

устойчиво управление на горите

• Сертификация: Оценка от трета независима страна, която
гарантира,

че

управлението

на

гората

отговаря

на

изискванията на стандарта

• Проследяване веригата на производство: Система за
контрол на произхода на горските продукти през всяка фаза от
преработката им
• Етикетиране на сертифицираните продукти: Маркетинг
механизъм

за

разграничаване

несертифицирани горски продукти

на

сертифицирани

от

Механизъм на горската
сертификация
• FSC FM (Управление на гори): Процес, който води до издаване
на сертификат от независим орган, който удостоверява, че
дадена горска територия се стопанисва по определен стандарт.

• FSC CoC (Проследяване веригата на производство) се
нарича процесът на проследяване на горските продукти от
гората до крайния потребител за да се удостовери, че
произхождат от сертифицирана гора.

•Лого и Етикети
- Възможност сертифицираните горски продукти да имат
етикети за да покажат, че произхождат от сертифицирани гори.
- Всички компании във веригата на производство и доставки
трябва да имат сертификат, за да може да се проследява
дървесината от гората до крайния продукт.

Защо да се сертифицираме?
Екологични ползи:
• Поддържане на екологичните функции и интегритета
на горските екосистеми;
• Допринася за запазване на биологичното разнообразие
и важни екологични компоненти като водни ресурси,
почви, уникални и уязвими екосистеми и ландшафти;
• Идентификация и опазване на застрашени и редки
видове и техните местообитания.

Защо да се сертифицираме?
Икономически ползи:
• Подобрява обществения имидж на компанията;
• Подобрява ефективността на производството и
разнообразието на продукти за местната икономика;

• Създава предимства пред конкурентни компании;
• Дава възможност за достъп до нови пазари;
• Допринася за получаване на по-високи цени на
произведените продукти в сравнение с тези, които не са
сертифицирани

Защо да се сертифицираме?
Социални ползи:
• Насърчава спазването на правата на работниците, местните
общности чрез участие на заинтересованите в разработването на
стандартите;
• Допринася за намаляване на инцидентите по време на работа чрез

въвеждане и спазване на стандарти за безопасност.
• Създава механизми за разрешаване на спорове между местните
общности и горските мениджъри

• Осигурява се достъп до горските ресурси на местните общности,
които не притежават законно установени или традиционни права
върху земята.

Какво е система
за горска сертификация?

Елементи на горската сертификация

Система на
Горската
Сертификация

Стандарт

Изисквания към
продукта
Проследяване

Етикетиране

Стандарти за стопанисване на горите
Стандартите за горска сертификация
са критерии, според които се оценява
представянето на горските стопани за

сертификационни цели.
Стандартите трябва да балансират
икономическите,
социалните

екологичните

измерения

на

и

горското

стопанство.
За да работи една сертификационна
схема

всички

основни

групи

от

заинтересовани трябва да участват в
процеса

на

стандартите.

разработване

на

Съществуващи насоки за
разработването на стандарти за
горско стопанство
• Критерии от Хелзинки - Helsinki Criteria (Pan European Process)
• Критерии от Монреал - 'Montreal Criteria‘
• Международни конвенции – Конвенция за опазване на
биологичното разнообразие, CITES, Конвенция за борба с
опустиняването
• Международната организация по труда - (ILO)
• Международна организация за стандартизация (ISO) – International

Organization for Standardization
• ISEAL - Съюз за международна социална и екологична
акредитация и етикетиране

Съществуващи схеми за
сертификация на горите
• FSC – Forest Stewardship Council
(Съвет по стопанисване на горите)

• PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification
(Програма за подкрепа на горската сертификация)
• CSA - Canadian Standards Association
• SFI - Sustainable Forestry Initiative
• LEI – The Indonesian Ecolabeling Institute
• MTCC - Malaysian Timber Certification Council
• The Australian Forestry Standard

FSC
Съвет по стопанисване на горите
FSC FM – Управление на гори - Процес, който води до
издаване на сертификат от независим орган, удостоверяващ, че
дадена горска площ се стопанисва по определен стандарт.

FSC CoC – Проследяване на продукцията се нарича процесът на
проследяване на горските продукти от техния произход до крайния
потребител, за да се удостовери, че произхождат от сертифицирана
гора.

ПОЗНАВАЕМОСТ
И ТЪРСЕНЕ НА ПАЗАРИТЕ

•

Холандия:

67% предпочитане; 21% безразлични
•

Швейцария:

56% предпочитане; 21% безразлични
•

Великобритания:

безразлични само 23%
•

Дания:

безразлични само 33%
•

САЩ:

29% от продуктите в Homebase
сертифицирани

МЕЖДУНАРОДНО ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД
ПРИНОСИТЕЛИТЕ
НА FSC СЕРТИФИКАТИ, 2008

3 ПРИЧИНИ ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ:

Предимство пред конкуренцията
• 49% смятат това за най-важно
Клиентите го изискват

• 46% смятат, че клиентите им
предпочитат FSC
Това е верния път на развитие

• 37% смятат, че така се повишава
нивото и репутацията на фирмата

МНЕНИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ

СЕРТИФИКАЦИЯТА ПО FSC МИ ДАВА…
Достъп до нови пазари

39%

Нови клиенти

45%

Повишаване на продажбите сред настоящите клиенти

29%

Подобряване на репутацията и статута на фирмата

45%

По-високи цени (добавка към цената)

15%

Удовлетворение сред работниците и заинтересованите страни

42%

Насърчаване и подпомагане от правителството

23%

Запазване пазарния дял на ограничения пазар

35%

ЗНАЧИМОСТ
ЗА ПРИНОСИТЕЛИТЕ НА СЕРТИФИКАТ

Запазване/поддържане на клиентите – в Япония над 49%
от приносителите на сертификат класират това като найзначимо
Нови клиенти – в Германия над 55% от приносителите на
сертификат са съгласни, че FSC им носи нови клиенти в
бизнеса
Увеличени приходи – в Испания 43% от сертифицираните
отбелязват увеличение на приходите си след придобиване
на FSC сертификата

Обществена подкрепа и признание от екологичните групи
– над 70% от сертифицираните в Италия виждат ползи и
придобивки от това

FSC – сертификати и
сертифицирана площ

Световен мащаб
(юни 2012):
Сертифицирани
гори, ха:
162,328,116 ха

Брой
сертификати:
1,140 броя

CoC сертификати:
23,907 броя

Forest Stewardship Council
СЕРТИФИЦИРАНИ ГОРИ ПО СВЕТА ПО РЕГИОНИ
Global FSC certified forest area: by region

North America

Europe
43.09% of total certified areas

40.38% of total certified
areas

(63,700,010 ha)

(60,312,517 ha)

447 certificates

Asia
3.20% of total certified areas

196 certificates

(4,731,021 ha)

South America & Caribbean

133 certificates

6.38% of total certified areas
(9,425,032 ha)
223 certificates

Africa
5.,03% of total certified areas

Oceania

(7,433,633 ha)

1.51% of total certified areas

46 certificates

(2,229,591 ha)
33 certificates

Total certified area:
No. countries:
Total no. certificates:

® FSC, A.C. All rights reserved

147,831,804 ha
80
1078

Source: Map FSC Denmark 05/11
Regional values FSC International 11/15/11
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България – сертификати и
сертифицирана площ
До септември 2012:
Сертифицирани гори, ха:
218,384 ха

Брой сертификати:
12 броя

FSC CoC сертификати:
39 броя
(13 броя през 2012)

PEFC CoC сертификати:
2 броя

FSC сертифицирани гори, ха
(септември 2012):
ДГС Доспат

18,284

ДГС Беглика

12,035

ДГС Кирково

32,160

ДГС Якоруда

17,866

ДЛС Дикчан

18,340

ДГС Широка поляна 10,988
ДГС Айтос

43,508

ДГС Кости

10,089

ДГС Старо Оряхово 22,476
ДГС Граматиково

18,319

ДЛС Росица

12,390

Лигнум Холдинг

1,929

Общо:

218,384

FSC
Съвет по стопанисване на горите
Характеристика
• Съветът е създаден от неправителствени организации, търговци
и производители на дървесина за насърчаване на доброто
стопанисване на горите чрез програми за акредитация на органи,
които да сертифицират стопанисването на горите
• Споделяне на властта за вземане на решения между всички
групи от заинтересовани; въвеждане на механизми за осигуряване
на баланс
• Отдава се еднакво значение на екологичните, социалните и
икономическите аспекти, според определението в принципите и
критериите на FSC

Международен стандарт на FSC за
управление на гори

FSC Принципи и Критерии
- 10 Принципа

- 56 Критерия

- ….. Индикатори

Нов стандарт за управление на гори е във фаза на консултации със
членовете на FSC и заинтересовани страни.

Международен стандарт на FSC

FSC Принципи и Критерии
1. Съгласуваност със законите и принципите на FSC
2. Условия и права на ползване, отговорности

3. Права на коренното население
4. Обществени отношения и права на работниците
5. Ползи от гората

6. Въздействие върху околната среда
7. План за управление (Лесоустройствен проект)
8. Мониторинг и оценка

9. Поддържане на гори с висока консервационна
стойност
10. Индустриални горски плантации

Процес на горска сертификация
• Кандидатстване

• Предварително проучване
• Отстраняване на установените несъответствия
• Основна оценка

• Отчет & преглед
• Сертификация
• Годишен мониторинг

ЦЕНА на серификацията
• Таксите на сертификационите органи включват:

- Дневна такса за извършената работа
- Разноски

• Таксите са много по-високи ако включват и цената за
акредитация и обучение на одиторите.
•Минимална цена за индивидуално сертифициране
може да възлезе:
- Предварителна проверка: 6000-7000 лева;
- Основна проверка: 7000-9000 лева;
- Годишни одити: 4000-5000 лева.
•Групова сертификация на няколко стопанства коства
3-4 пъти по-евтино в сравнение с индивидуалното
сертифициране.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

За контакти:
Станислав Лазаров

Добромира Димова

емайл: stlazarov@abv.bg

емайл: dobi55@abv.bg

мобилен: 0887 097 261

мобилен: 0885 511021

