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Ръководството се издава от WWF Дунавско-Карпатска
програма, България.
WWF (World Wildlife Fund) е международна природозащитна
организация, основана през 1961 г. и развиваща дейност в над
100 държави с помощта на 4000 служители и над 5 милиона
доброволци. WWF работи за подобряване на състоянието на
околната среда, за да може хората да живеят в хармония с
природата. Един от глобалните приоритети на WWF е отговорното
и устойчиво управление на горите и намиране на решения на
проблемите и заплахите пред тях. В България усилията за това
са насочени към повишаване на информираността и капацитета
на заинтересованите страни, подобряване на планирането в
горите, поддържане на широк дебат и формулиране на мерки за
ограничаване на незаконния дърводобив. WWF България работи
също за възстановяване на крайречните гори, опазване на старите
гори и не на последно място, за подпомагане прилагането на
независима и надеждна горска сертификация.
София, 2016 г.
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РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ И СЪКРАЩЕНИЯТА
Заинтересована страна – всеки човек или група
хора, които проявяват интерес, или за които се знае, че
имат интерес към дейността на сертифицираното горско
стопанство или към управляваната от него територия.
Засегната страна – всеки човек или група хора, които са
повлияни или потенциално биха се повлияли от дейността
на сертифицираното горско стопанство (напр. местни
общности, работници, собственици на съседни имоти,
местни предприемачи, организации, представляващи
засегнатите страни и др.).
Недървесни горски продукти (НДГП) – всички горски
продукти, различни от дървесина и добити от територията,
управлявана от съответното горско стопанство. Това може да
са: смола, борина, сено, кори, лико, семена, гъби, лечебни и
ароматни растения или части от тях, лишеи, мъхове, горски
плодове, зеленина, коледни дръвчета, листников фураж и др.
Сертификация – процес на потвърждаване, че
определена гора се управлява в съответствие с принципите
и критериите на FSC®.
Сертифициращ орган – независима организация,
акредитирана от FSC, за прилагане на сертификационния
процес (в т.ч. издаване на FSC сертификати).
Сертифициран по FSC продукт – продукт, който може
да носи FSC етикет и да бъде представян с търговските
марки на FSC.
Сертифицирано (или в процес на сертификация)
горско стопанство – физическо лице, юридическо лице
или техни обединения, управляващо/и горски територии и
отговорно/и за прилагането на принципите и критериите,
заложени в Стандарта за горска сертификация по FSC.
Стандарт (по FSC) – нормативен документ, определящ
изискванията, които трябва да спазва горското стопанство,
за да бъде сертифицирано.
Forest Stewardship Council® (FSC® [Еф Ес Си]) или
Съвет за стопанисване на горите – независима
неправителствена организация в обществена полза,
която има за цел да насърчава отговорното управление на
световните гори.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Управление на горите и горска сертификация в България
Горските територии в България заемат над 4 милиона
хектара или близо 38% от нейната площ. Те изпълняват
множество социални, екологични и икономически функции
с висока значимост за устойчивото развитие на страната.
Българските гори осигуряват чист въздух и питейна
вода, съхраняват значимо биологично разнообразие и
намаляват негативното влияние на климатичните промени.
Те предоставят отлични условия за отдих, рекреация и
развитие на разнообразни форми на туризъм и са източник
на вдъхновение за мнозина. Горите осигуряват поминък на
голяма част от населението на страната, особено в селските
райони, и доставят дървесни и недървесни ресурси за
свързаната с горското стопанство индустрия. Значението
на горите за цялото общество и преплитането на различни
интереси предопределят необходимостта от активно
въвличане и участие на различните заинтересовани страни
в тяхното устойчиво управление.
Горите в България се управляват от своите собственици,
съгласно действащото законодателство и са под контрола на
Изпълнителната агенция по горите към Министерството на
земеделието и храните. Към момента държавните гори имат
най-голям дял, с близо 3 милиона хектара или почти 70% от
горските територии в България.
През последните десетилетия горската сертификация се
утвърди в световен мащаб като един от най-ефективните
инструменти за осигуряване на адекватно участие на
гражданското общество и всички заинтересовани страни в
процеса на управление на горите. Съществуват различни
системи за сертификация – FSC, ISO, PEFC и др., но за
управлението на горите в България до момента се прилага
изключително стандарта FSC.
Страната ни участва в този процес от 2006 г. и от тогава до
края на 2015 г. общата площ на сертифицираните горски
територии надхвърли 800 000 хектара.
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38%
ОТ ПЛОЩТА

НА СТРАНАТА
Е ЗАЕТА ОТ ГОРИ.

Цел и предназначение на ръководството

808ХЕКТАРА
000СА
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СЕРТИФИЦИРАНИТЕ
ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
КЪМ 2015 г.

Предвид тенденциите в развитието на горското
законодателство (закони, регламенти, директиви) на
национално и европейско ниво, през следващите години
се очаква горската сертификация да играе все по-значима
роля в устойчивото управление на горите в България и
Европейския съюз.
Целта на настоящото ръководство е даде практически
съвети на всички, които искат българските гори да бъдат
управлявани отговорно и в съответствие с международно
приетите стандарти като системата на FSC. Независимо
от нарастващия брой на сертифицираните горски
стопанства в страната, към настоящия момент нивото на
обществена информираност и участие в процеса на горска
сертификация не е достатъчно високо. Тъй като обществото
има важна роля за осигуряване на устойчивото управление
на горите и сертифицирането им, ръководството си поставя
за цел да стимулира гражданската ангажираност чрез
представяне на информация относно механизмите за
участие в този процес.
Ръководството представя
специфичните изисквания и
възможности за ангажиране
на заинтересованите страни
съгласно последните
актуализации в принципите,
критериите и международните
общи индикатори на FSC.
То има информативен, а не
нормативен характер и не
заменя изискванията, включени
в Стандарта за сертификация,
както и приложимото
национално законодателство,
свързано с участието на
заинтересованите от процеса на
управление на горите, правата
на собственост и ползване
страни.
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Необходимост от активно гражданско участие
Предвид значимостта на горите за устойчивото развитие на
страната ни, активното участие на гражданското общество и
всички заинтересовани страни е от изключително значение
за тяхното опазване и устойчиво стопанисване. Гражданите
могат да подобрят управлението на горите в няколко
посоки:
• намаляване на негативните въздействия от горското
стопанство върху биологичното разнообразие и
ландшафта;
• упражняване на граждански контрол и намаляване
на негативните практики – кражби, незаконни сечи,
бракониерство и др.;
• подобряване на ефективността на ползване на горските
ресурси;
• подобряване на управлението в посока увеличаване на
ползите за различните заинтересовани страни;
• намаляване на конфликтите в управлението и ползването
на горите.
Ръководството може да бъде полезно за широк кръг от
заинтересовани групи, в това число:
• Горски стопани и собственици с интерес към
отговорното горско стопанство и изпълнението на
изискванията за сертификация. В много случаи за тази
група въпросът за ангажиране на заинтересованите
страни може да изглежда страничен и маловажен, а често
е и предизвикателство от гледна точка на индивидуалните
умения, които в общия случай са предимно „горскоинженерни“. Въпреки това, непрекъснато ставаме
свидетели на обществен натиск точно върху тази
заинтересована група, което често се дължи на липса на
прозрачност в управлението, конструктивен диалог и
зачитане на разнопосочните интереси. Ръководството
дава подробни насоки как горските стопани да търсят
участието и мнението на останалите заинтересовани
страни, за да може управлението им да е в съответствие с
международния стандарт на FSC.
• Горските работници в стопанствата или към външни
подизпълнители. Трудът в горите е изключително тежък
6 |
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и изисква специални умения и мерки за безопасност. За
съжаление, поради липсата на алтернативи за заетост
и други социални причини, горските работници често
остават „притиснати до стената“. В същото време те имат
най-непосредствен поглед върху гората и това, което
се случва в нея. Точно тези хора носят и много голяма
отговорност доколко изискванията на FSC ще бъдат
реално изпълнени на терен. За тази група в изискванията
на сертификацията се отделя специално внимание
и активното участие е от значение за подобряване
управлението на горите.
• Местните общности, които са пряко зависими
от горските ресурси и управлението им, а нерядко
притежават и традиционни права за ползване – събиране
на билки, гъби, дърва за огрев и др. За местните хора е
изключително важно доброто управление на горите във
вододайните зони, в местата с културно, религиозно и
рекреационно значение. В същото време познанията им
за горската територията могат съществено да допринесат
за подобряване на управлението . Активното участие
на кметовете, местните институции, местните лидери,
собствениците на местни фирми, активните туристи и
гражданите се поощрява от стандарта FSC.
• Събирачите на плодове, билки, гъби и други
горски продукти, които често са напълно зависими
WWF България | 7

от тези продукти, но се чувстват ощетени от начина им
на стопанисване и разпределение. Тяхното мнение и
препоръки към управлението на горите може да бъде
особено ценно.
• Представители на широката общественост,
като ползватели на услуги от горите или т. нар.
екосистемни функции. Ролята на горите в живота
на всеки е безспорен факт. Горите пречистват въздуха,
имат вододайни, водоохранни, противоерозионни,
рекреационни и много други функции. Но за да ги
опазим, те трябва да бъдат управлявани по адекватен
начин, който невинаги съвпада със стремежа за добив
на повече дървесина. Градивната и отговорна позиция
на широката общественост по въпросите на горското
управление е изключително важна. Все пак всички хора
ползват продукти от гората, дори да живеят на десетки
километри от най-близката залесена територия.
• Формални и неформални неправителствени
организации и представители на научната
общност в областта на опазването на околната среда,
устойчивото развитие, социалната сфера и др. Тези
организации и групи съществено допринасят за спазване
на законността, намаляване на негативните практики
като бракониерството, като сигнализират за кражби и
корупция. На тяхната оценка за практиките в дадено
горско стопанство се разчита изключително много и в
процеса на сертификация.
• Физически лица с интерес към горското стопанство
или просто любители на природата. Конструктивната и
отговорна позиция на всеки отделен човек е от значение
и следва да бъде взета предвид в отговорното управление
на националния горски ресурс. Физическите лица трябва
да се чувстват свободни да подават своите обосновани
предложения, мения и сигнали.
Участието на заинтересованите страни е важен елемент
във всички етапи от процеса на горска сертификация.
Ръководството посочва начините и механизмите за това
участие, както и важни аспекти по отношение решението за
сертифициране на дадено стопанство.
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НАД 65%
ОТ БЪЛГАРИТЕ
ПОЛЗВАТ ГОРСКИТЕ
ТЕРИТОРИИ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
И ОТДИХ.

РАЗДЕЛ I

ГОРСКА СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СИСТЕМАТА НА FSC
Защо се сертифицират горите?
През 80-те и 90-те години на ХХ в. обществената
загриженост заради обезлесяването по цял свят нараства.
Потребителите активно търсят гаранции, че купувайки
продукти от дървесина, не допринасят за унищожаването
на горите. В отговор на обществените нагласи и
загриженост на Конференцията на ООН за околната среда
и развитие, проведена в Рио Де Жанейро през 1992 г., е
взето решение за създаване на правила, които да осигурят
общоприето понятие и норми за това какво представлява
добре управляваната гора.
Това е началото на горската сертификация като пазарен
механизъм за насърчаване на устойчивото стопанисване
на горите. Основната идея е рекламиране на горски
продукти, добити от устойчиво управлявани гори, което
да насърчи потребителите да ги предпочитат пред
останалите. По този начин все по-широкото търсене
на сертифицирани горски продукти (продукти, носещи
специален етикет или лого) мотивира все повече горски
стопани и производители да спазват принципите на
авторитетните международни стандарти. Това, от своя
страна, допринася за подобряване на управлението на
горите в световен мащаб.

FSC

НАСЪРЧАВА
УСТОЙЧИВОТО
УПРАВЛЕНИЕ НА
ГОРИТЕ.

Процесът на горска сертификация, в т. ч. FSC, по
същество представлява оценка от независима страна как е
управлявана дадена гора. FSC сертификацията има за цел
да осигури и насърчи икономически изгодно стопанисване
на горите при спазване на социални стандарти и правата
на местното население, като същевременно се опазва и
околната среда. За да бъде сертифицирана и да получи
правото да ползва етикета на FSC, всяка кандидатстваща
организация трябва да приведе своето управление и
практики в съответствие с приложимите изисквания на
FSC, наречени „принципи и критерии“.
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Какво е FSC?
Forest Stewardship Council ® (FSC)
или Съвет за стопанисване на горите
FSC е независима неправителствена организация
в обществена полза, създадена през 1994 г. с цел да
насърчи отговорното управление на световните гори. Тя е
ангажирана в изготвянето на стандарти за сертификация,
използване на запазена марка и акредитационни услуги за
фирми и организации, интересуващи се от отговорно горско
стопанство.
Продуктите с етикета на FSC са сертифицирани от
независима трета страна, което дава ясни гаранции за
потребителите, че те произхождат от гори, управлявани
съгласно международно приети принципи.
Визия на FSC: Световните гори да посрещат социалните,
икономическите и екологичните нужди на сегашното
поколение, без да компрометират тези на бъдещите
поколения.

МИСИЯ

FSC НАСЪРЧАВА
ЕКОЛОГИЧНО
УМЕСТНОТО,
СОЦИАЛНО
ПОЛЕЗНОТО И
ИКОНОМИЧЕСКИ
ЖИЗНЕСПОСОБНОТО
УПРАВЛЕНИЕ НА
СВЕТОВНИТЕ ГОРИ.

ЕКОЛОГИЧНО УМЕСТНО

е управление, което гарантира, че добивът
на дървесина и недървесни горски продукти
поддържа биоразнообразието, продуктивността и екологичните процеси в горите.

СОЦИАЛНО ПОЛЕЗНО

е управление, което осигурява дългосрочни
ползи за местните хора и обществото като
цяло и ги стимулира да щадят и поддържат
горските ресурси.

ИКОНОМИЧЕСКИ ЖИЗНЕСПОСОБНО

e управление, при което дейностите в горите
се изпълняват по начин, който е достатъчно
доходоносен, като генерира финансови
печалби, без да ощетява горските ресурси,
екосистемите или засегнатите общности.
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Горската сертификация е доброволен процес, а полученият
сертификат дава гаранции, че сертифицираната гора се
управлява отговорно от съответното горско стопанство.
Процесът на горска сертификация по системата на FSC
включва няколко основни етапа, представени в таблицата
по-долу.
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Таблица 1 Основни етапи от процеса на горска сертификация
Етап/Дейности

Описание

ПОДГОТОВКА
ЗА
СЕРТИФИКАЦИЯ

Процесът включва консултации със заинтересованите
страни, извършване на специфични проучвания: социални
оценки, проучване на биологичното разнообразие,
идентифициране на гори с висока консервационна стойност
и др., както и въвеждане на вътрешни процедури, чрез
които да се постигне съответствие с изискванията на FSC.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН
ОДИТ

Сертифициращ орган прави проверка (на база
консултации със заинтересованите страни, преглед на
документи и на терен) на готовността на кандидатстващото
горско стопанство да покрие изискванията на
приложимите FSC стандарти чрез извършване на
предварителна оценка. Резултатите от тази оценка
набелязват слабостите в управлението (ако има такива)
и дават насоки за подобряването му, но нямат решаващо
значение за издаването на сертификат.

ОСНОВЕН ОДИТ
И ИЗДАВАНЕ НА
СЕРТИФИКАТ

Извършването на основна оценка (одит) има за цел да
установи доколко горската територия се стопанисва в
съответствие с изискванията на FSC. Сертифициращият
орган прави пълна оценка на дейността по управление на
горите и изготвя одитен доклад, чието резюме е публично
достъпно за всички заинтересовани страни. При
установено съответствие със Стандарта кандидатстващото
горско стопанство получава FSC сертификат с уникален
сертификационен код. Сертификатът се издава за период
от 5 години, но подлежи на ежегодни проверки.

ГОДИШНИ ОДИТИ
(ПРОВЕРКИ)

След издаване на сертификата всяка година
сертифициращият орган извършва проверка/одит. За
резултатите от всяка проверка се изготвя доклад, чието
резюме е публично достъпно за всички заинтересовани
страни.

СПЕЦИАЛНИ
ОДИТИ

При установяване на значими проблеми, свързани с
управлението на гората, или при съмнения за такива,
свързани със сигнали от заинтересовани страни, могат да
бъдат извършени специални или непредвидени проверки
(одити).
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По време на одитите екип от експерти (наречени одитори)
посещава горското стопанство и управляваните от
него гори, проучва съответната документация (напр.
горскостопанския план, документите за собственост,
документите, съпътстващи добива на дървесина и др.) и се
допитва до различни страни – горски работници, контролни
органи, местни власти, представители на местните
общности, неправителствени организации и др., на базата
на което взима решение доколко се прилагат принципите и
критериите на FSC.

5

ГОДИНИ
Е ВАЛИДНОСТТА НА
FSC СЕРТИФИКАТА

Всеки FSC сертификат е валиден за срок от 5 години след
издаването му, а валидността му може да бъде проверявана
в онлайн платформата на FSC: http://www.info.fsc.org/.
При установяване на значителни несъответствия между
изискванията на FSC и практиките на дадено горско
стопанство по време на основен или годишен одит издаденият
сертификат може да бъде постоянно или временно прекратен
от страна на сертифициращия орган до отстраняването им.

Какво е „FSC стандарт“?
Стандартът изброява изискванията, които трябва да
бъдат изпълнени, за да бъде управлението на гората
сертифицирано. Към всеки от 10-те FSC принципа за горска
сертификация има детайлни и специфични формулировки,
наречени критерии и индикатори, които формират
т. нар. „FSC стандарт“. Възможно е в стандартите за
различните държави да има малки разлики. Някои страни
са разработили свои национални FSC стандарти, които са
адаптирани така, че да отговарят на местните условия и
да ползват местната терминология. В този случай всички
сертифициращи органи са длъжни да ползват в процеса на
одитиране националния стандарт. Други държави обаче, все
още не са разработили национални стандарти и използват
т. нар. общи стандарти на самия сертифициращ орган, които
също могат да бъдат адаптирани към местните условия. И в
двата случая използваният стандарт трябва най-напред да
бъде одобрен от Съвета за стопанисване на горите (FSC).
Откъде можете да изтеглите международните и национални
стандарти, както и други важни документи, е описано в
Раздел V „Полезни връзки“.
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10-ТЕ ПРИНЦИПА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СИСТЕМАТА НА FSC:
1

ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО – спазване на националното

2

ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И УСЛОВИЯ НА ТРУД – поддържане и/или

законодателство, както и на международните договори, конвенции и
споразумения, които държавата е подписала.

подобряване на социалното и икономическото благосъстояние на
работниците.

3

ПРАВА НА КОРЕННОТО НАСЕЛЕНИЕ (неприложим за България).

4

ОБЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ – осигуряване на принос за поддържането и
насърчаването на социалното и икономическо благополучие на местните
общности.

5

ПОЛЗИ ОТ ГОРАТА – горскостопанските дейности осигуряват ефективното
използване на целия спектър от продукти и услуги от горите, с което
се поддържа и подобрява дългосрочната икономическа стабилност и
широк кръг от екологични и социални ползи.

6

ЕКОЛОГИЧНИ СТОЙНОСТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ – осигурено е поддържане,

7

УПРАВЛЕНСКО ПЛАНИРАНЕ – изработени са и се прилагат планиращи
документи за насочване работата на персонала, за информиране
на засегнатите и заинтересованите страни и за обосноваване на
управленските решения.

8

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА – извършва се мониторинг на напредъка за
постигане на целите на управление, въздействията от горскостопанските
дейности и състоянието на гората.

9

ВИСОКИ КОНСЕРВАЦИОННИ СТОЙНОСТИ – поддържат се и/или се подобряват

10

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ – дейностите сe
планират и изпълняват в съгласие с икономическите, екологичните и
социални политики на организацията и в съответствие с принципите и
критериите на FSC.
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опазване и/или възстановяване на екосистемните услуги и екологичните
стойности и не се допускат отрицателните екологични въздействия.

високите консервационни стойности в горите.

Етикетиране на сертифицираните продукти – гаранция за контрол

© Juvenal Pereira/WWF Brazil

© Isaac Vega/WWF Spain

Етикетирането
на сертифицираните продукти информира
потребителите,
че те са направени от дървесина,
добита в устойчиво управлявана
гора, съгласно
стандартите
на FSC.

© WWF

Какво е общото
между книгите,
кухненската маса
и четките
за гримиране?
Всички те са
продукти от горите.
Също както
корковите тапи,
гумените ръкавици,
автомобилните
гуми, дървените
въглища, ядките.
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Поставянето на етикета на FSC се базира
на стриктна система за контрол:
• Дървесината може да се проследи обратно до
гората, от която произхожда, без значение от броя на
звената, през които минава от гората до магазина.
• За да продава или произвежда сертифициран по FSC
продукт, организацията (горско стопанство, фирма)
трябва да има сертификат за проследяване на
продукцията.
• Всяка организация с издаден сертификат подлежи
на регулярна контролна проверка поне веднъж
годишно, но са възможни и внезапни проверки
(напр. при сигнали).
• Сертифицираните фирми трябва по всяко време
да могат да докажат, че съхраняват FSC
дървесината и суровината от контролирани
източници отделно от другите материали при
производството или в складовете.
• Използването на логото на FSC се контролира
непрекъснато. Всяко горско стопанство/фирма има
свой уникален код и произходът на продукта, който
потребителят купува, може да бъде проверен по всяко
време и от всеки.
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За да може да се проследи дървесината от добиването
в гората до крайния продукт в магазина, всички звена
от веригата на производство и доставка трябва да имат
сертификат. За целта са създадени два основни типа FSC
стандарти и сертификати:
• Forest management (FSC FM) – за оценка на управлението
на горите, от които се добива сертифицирана дървесина;
• Chain of Custody (FSC CoC) – за проследяване на продукцията
от закупуването на дървесината и нейната преработка до
изготвянето на крайния продукт, реализиран на пазара.
В зависимост от типа на продукцията, системата за доставка,
начина за смесване и преработка на сертифицирани суровини,
етикетирането по системата на FSC може да бъде няколко
типа: FSC 100%, FSC mix и FSC recycled.

ПРОДУКТИ
ОТ ДЪРВО

ПРОИЗВОДСТВО

ГОРИ

ТЪРГОВИЯ
С ДЪРВЕСИНА
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РАЗДЕЛ II

УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
В ПОДГОТОВКАТА ЗА ГОРСКА СЕРТИФИКАЦИЯ
Въвличане на заинтересованите страни
Участието на заинтересованите страни в стопанисването на
горите е възможно и се толерира от FSC. Това е процес, чрез
който хората с интерес към горите могат да влияят върху
решенията, свързани с управлението на горските ресурси,
които ги засягат.
От страна на заинтересованите страни това включва
активно търсене на контакт с горските стопани по
проблемни въпроси, като: спазване на правата на
собственост, достъп до горските територии,
идентифициране и опазване на биологичното
разнообразие, опазване на водите и почвите,
опазване на места в горите с важно културно,
естетично или духовно значение за хората,
превенция на бракониерството и др.
Заинтересованите страни не са задължени да участват в
управлението на горите и сами избират на какъв етап и
по какъв начин да се включват в този процес. Ето защо
настоящият раздел от ръководството ще бъде полезен
основно за горските стопанства, които се подготвят за
сертифициране по системата на FSC.
Съгласно изискванията на FSC сертифицираните
горски стопанства са длъжни да осигурят
информиране и участие на заинтересованите
страни в управлението на горите. Това включва
мерки, като: идентифициране на заинтересованите страни,
споделяне на информация с тях, изслушване на
тяхната гледна точка, включването им в процеса на
планиране и вземане на решения, принос за изграждането
на техния капацитет. Нивата и стъпките на въвличане на
заинтересованите страни са представени в таблица 2.
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Таблица 2 Нива на въвличане на заинтересованите страни от горските
стопанства

ИНФОРМИРАНЕ

ИЗСЛУШВАНЕ

АНГАЖИРАНЕ

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Предоставяне на
обективна, точна
и изчерпателна
информация,
която да даде
възможност на
заинтересованите
страни да
разберат
проблема,
алтернативите,
възможностите и/
или решенията.
Това може
да се направи
чрез предоставяне
на документи,
участие в срещи,
информационни
семинари и др.

Получаване на
обратна връзка от
заинтересованите
страни относно
проблема,
алтернативите и/
или резултатите.
Може да бъде
направено
чрез участие в
посещения на
терен, интервюта,
консултативни
срещи и др.

Директна
работа със
заинтересованите
страни, за да
е сигурно,
че техните
притеснения
и нужди са
разбрани и взети
предвид.

Партньорство със
заинтересованите
страни при
разглеждането
на алтернативи и
идентифициране
на
предпочитаните
решения,
разрешаване на
конфликти и др.

Важно е да се отбележи, че

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ВЪВ ВСЕКИ
ЕТАП ОТ ПРОЦЕСА НА ГОРСКА
СЕРТИФИКАЦИЯ
(вж. Таблица 1).
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Подготовка за сертификация
Подготовката за сертификация е процес, по време на
който кандидатстващото горско стопанство полага усилия
да приведе своите управленски практики и подходи в
съответствие с международно утвърдените изисквания
на FSC. За целта сертифициращ орган извършва
т. нар. предварителна оценка (предварителен одит), въз
основа на която се установяват потенциалните проблеми
и несъответствия с принципите и критериите на FSC.
В резултат на оценката се изготвя доклад, в който са
описани установените несъответствия и са формулирани
конкретни препоръки за тяхното отстраняване. След
като горското стопанство отстрани нередностите и е
готово за сертификация, се извършва основна оценка или
сертификационен одит. На база на резултатите от одита се
взема решение дали да се издаде FSC сертификат.
Подготовката за сертификация често е сериозно
предизвикателство за самите горски стопанства. До голяма
степен това се дължи на факта, че принципите и критериите
на FSC в някои аспекти надхвърлят изискванията на
националното законодателство и въвеждат практики,
които не са традиционни за страната ни. В този раздел са
разгледани някои ключови моменти от подготовката
за сертификация, които налагат активното
ангажиране на заинтересованите страни, в т. ч.:

1. Изготвяне на социална оценка за дейността на горското
стопанство.

2. Документиране на традиционните права на местните

общности и създаване на механизми за тяхното спазване.

3. Разработване и въвеждане на механизми за разрешаване
на спорове, разглеждане на оплаквания и сигнали.

4. Определяне на горските територии с висока
консервационна стойност.
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1. Изготвяне на социална оценка
Какво е социална оценка?
Социалната оценка е специализирано проучване,
извършвано от горското стопанство или от наети от него
специалисти, което:
• идентифицира заинтересованите и засегнатите от
горскостопанските дейности страни;
• предлага начини за комуникация със заинтересованите/
засегнатите страни;
• определя основните негативни социални, екологични
и икономически въздействия от горскостопанските
дейности;
• дефинира мерките за смекчаване на тези негативни
въздействия.
Елементи на социалната оценка могат да бъдат и
разгледаните по-долу в ръководството въпроси, свързани с
традиционните права на местните общности и механизмите
за разрешаване на спорове.
След изготвянето социалната оценка става част от
официалната документация на стопанството и допълва
горскостопанския план.
Включване на заинтересованите страни в изготвяне на
оценката

ГОРСКОТО
СТОПАНСТВО
Е ЗАДЪЛЖЕНО
ДА ДОКУМЕНТИРА
ВСЯКО УЧАСТИЕ НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ/
ЗАСЕГНАТИТЕ СТРАНИ
ПО ВЪПРОСИТЕ,
СВЪРЗАНИ
СЪС СОЦИАЛНАТА
ОЦЕНКА!

Горското стопанство има задължението чрез консултации да:
• идентифицира заинтересованите и засегнатите страни,
в т. ч. да осигури равнопоставено въвличане на всички
представени групи;
• определи най-подходящите начини за комуникация със
заинтересованите групи;
• определи горскостопанските дейности със социално
въздействие – положително или отрицателно;
• дефинира мерки за смекчаване на установените
негативните социални въздействия;
• посочи начините и условията за информиране на
потенциалните заинтересовани/засегнати страни преди
провеждане на горскостопански дейности с негативно
социално въздействие;
• предвиди възможностите за участие на заинтересованите/
засегнатите страни в мониторинга и планирането на
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горскостопанските дейности, които засягат техните
интереси;
• създаде механизъм за редовни консултации с местните
общности.

2. Документиране на традиционните права на
местните общности и създаване на механизми
за тяхното спазване

Традиционни са онези права на местното население,
които произтичат от обичайни или привични действия с
дълготраен характер и повторяемост и които с течение на
времето са придобили силата на закон, без да противоречат
на действащата нормативна уредба. За България примери
за традиционни права са осигуряването на достъп до
гората за събиране на недървесни горски продукти (билки,
гъби и др.) за лично ползване,
предоставяне на територии за
добив на дърва за огрев и битови
нужди, предоставяне на пасища,
използване на горски територии
за традиционно провеждане на
събори, осигуряване на транзитно
преминаване през гората и
др. Поради добре развитата
нормативна уредба в България,
повечето традиционни права са и
законови права на гражданите.

FSC стандартът за
сертификация изисква
от горските стопанства
не просто зачитане на
традиционните права, но
и целенасочено осигуряване
на подкрепа за местните
общности!
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Кои права са традиционни?

© Hartmut Jungius/WWF

Горското стопанство, което се подготвя за сертификация,
следва да потърси сътрудничеството на и да работи заедно с
местните общности в следните направления:
• определяне, документиране и спазване на правата на
местните общности и засегнатите страни по отношение
на собствеността, ползването на горските ресурси и
екосистемни услуги;
• договаряне на формите за участие на местните общности
в процеса по планиране на горскостопанските дейности
и обекти до степента, необходима, за да защитят своите
права, ресурси, земи и територии;
• разкриване на нарушения на законовите права на
местните общности, свързани с управленските дейности в
горите и предприемане на коригиращи действия;
• определяне на начините за договаряне и предоставяне на
справедливо обезщетение на местните общности, когато
техните законни права, собственост, ресурси или поминък
са негативно повлияни/засегнати от горскостопанските
дейности;
• идентифициране на възможностите съответното
горско стопанство да подпомогне местното социално и
икономическо развитие.
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Как горското стопанство може да подкрепи
местните общности:
• чрез предоставяне на подходящи възможности за
заетост, обучение и други услуги;
• чрез изпълнение и/или подпомагане на проекти
и допълнителни дейности, които допринасят за
местното социално и икономическо развитие.

3. Разработване на механизми за разрешаване
на спорове

Какво са споровете и механизмите за разрешаването им?
Съгласно определенията на FSC, спор е всеки израз на
неудовлетворение от страна на човек или организация,
представен като оплакване към горското стопанство по
отношение на дейността му и/или съблюдаването на
правилата на FSC, по които се очаква отговор. Стандартът
изисква разработването и въвеждането на механизъм за
разрешаване на спорове, който представлява съвкупност от
стъпки (процедура) за получаване, регистриране, обработка,
проучване и отговор на оплаквания и сигнали, както и
за осигуряване на справедливи компенсации в случаите
на щети върху собственост и/или човек. Към тези насоки
се разглеждат и механизмите за подаване на сигнали за
всякакви нередности в сертифицираните гори.
Каква е ролята на заинтересованите страни в
изготвянето на механизмите за разрешавана на спорове?
FSC изисква консултирането на засегнатите/
заинтересованите страни при разработването
на публични механизми за разрешаване на спорове и
осигуряване на справедливи компенсации, включително по
отношение на:
• собствеността на горите и земите, правото на ползване
или предоставянето на концесии;
• нанесените щети върху собственост на горските
работници, случаите на професионални заболявания и
трудови злополуки при работа за горското стопанство;
• въздействието на горскостопанските дейности върху
местните общности или околната среда.
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FSC СТАНДАРТЪТ
ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ
ИЗИСКВА ОТ ГОРСКИТЕ
СТОПАНСТВА НЕ
ПРОСТО ЗАЧИТАНЕ
НА ТРАДИЦИОННИТЕ
ПРАВА, НО И
ЦЕЛЕНАСОЧЕНО
ОСИГУРЯВАНЕ
НА ПОДКРЕПА
ЗА МЕСТНИТЕ
ОБЩНОСТИ!

Засегнатите/заинтересованите страни могат да допринесат
и трябва да бъдат въвлечени в:
• създаването на взаимно приемливи начини на
комуникация с горското стопанство, които да позволяват
двупосочен обмен на информация;
• определянето на стъпките и сроковете за разрешаване на
споровете;
• дефиниране на принципите за определяне на
компенсациите;
• осигуряване на публичност на разработените механизми.

4. Определяне на гори с висока

консервационна стойност (ГВКС)

Кои гори са с висока консервационна стойност?

ГВКС
СА ГОРИ, КОИТО

СА ЦЕННИ ЗА
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО,
ИМАТ ВАЖНИ
ВОДООХРАННИ,
ПРОТИВОЕРОЗИОННИ
ИЛИ ПОЖАРОЗАЩИТНИ
ФУНКЦИИ, ИМАТ
ВАЖНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА
МЕСТНИЯ ПОМИНЪК,
ТРАДИЦИИ И
ДУХОВНОСТ.

Във всички горски територии се срещат гори, които
имат по-особено значение. Това са гори, които са
ценни за биоразнообразието, имат важни водоохранни,
противоерозионни или пожарозащитни функции, имат
и голямо значение за местния поминък, традиции и
духовност. Това може да са места, на които традиционно се
провеждат събори и ритуали, места за отдих и рекреация
или места с собена естетична стойност. В сертификацията
на това се отделя специално място и тези територии
се определят като гори с висока консервационна
стойност (ГВКС). Дефинирани са шест категории ГВКС
(представени в таблица 3 по-долу) и задължение на
стопанството в процес на сертификация е да определи
тяхното наличие на своята територия, както и да разработи
и приложи мерки за поддържането на установените
консервационни стойности, които допълват заложените
дейности в горскостопанските планове.
Определянето на териториите, съдържащи ГВКС,
става на базата на указанията в Ръководството за
определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока
консервационна стойност в България (може да се свали от
интернет страницата на WWF България, www.wwf.panda.org,
раздел „Новини и факти“, подраздел „Публикации“).
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Таблица 3

КАТЕГОРИИ
ГОРИ С ВИСОКА
КОНСЕРВАЦИОННА
СТОЙНОСТ (ГВКС)
ГВКС 2

ГВКС 1
ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ,
В КОИТО СА СЪСРЕДОТОЧЕНИ
ГЛОБАЛНО, РЕГИОНАЛНО
ИЛИ НАЦИОНАЛНО
ЗНАЧИМИ СТОЙНОСТИ НА
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
(НАПР. ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ).

26 |

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ,
ВКЛЮЧВАЩИ ГЛОБАЛНО,
РЕГИОНАЛНО ИЛИ НАЦИОНАЛНО
ЗНАЧИМИ ГОРИ НА
ЛАНДШАФТНО НИВО, КОИТО СЕ
СЪДЪРЖАТ В, ИЛИ ОБХВАЩАТ
ГОРСКОТО СТОПАНСТВО,
В КОЕТО ЖИЗНЕСПОСОБНИ
ПОПУЛАЦИИ НА ПОВЕЧЕТО ИЛИ
ВСИЧКИ ЕСТЕСТВЕНО СРЕЩАЩИ
СЕ ВИДОВЕ СЪЩЕСТВУВАТ
В ЕСТЕСТВЕНИТЕ СИ НИВА
НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И
ПЛЪТНОСТ.

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, КОИТО
ПОПАДАТ В ИЛИ ВКЛЮЧВАТ
РЕДКИ, ЗАСТРАШЕНИ ИЛИ
ЗАПЛАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ
ЕКОСИСТЕМИ.

ГВКС 4
ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, КОИТО
ИЗПЪЛНЯВАТ ВАЖНИ
ПРИРОДНИ ФУНКЦИИ В
КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ –
НАПРИМЕР ВОДОЗАДЪРЖАЩИ
И ВОДООХРАННИ ФУНКЦИИ,
КОНТРОЛ НА ЕРОЗИЯТА И ДР.

© Brent Stirton/Getty Images

ГВКС 3

ГВКС 5
ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
С ФУНДАМЕНТАЛНО
ЗНАЧЕНИЕ ЗА
ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА
ОСНОВНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ
НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
(ПОМИНЪК, ЗДРАВЕ).

ГВКС 6
ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ С КРИТИЧНО
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТРАДИЦИОННАТА
КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ
НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ
(ТЕРИТОРИИ С КУЛТУРНО,
ЕКОЛОГИЧНО, ИКОНОМИЧЕСКО
ИЛИ РЕЛИГИОЗНО ЗНАЧЕНИЕ,
ОПРЕДЕЛЕНО ЗАЕДНО С
МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ).
WWF България | 27

ОПРЕДЕЛЯНЕТО
НА ТЕРИТОРИИТЕ,
СЪДЪРЖАЩИ ГВКС,
СТАВА НА БАЗАТА
НА УКАЗАНИЯТА В
РЪКОВОДСТВОТО
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ,
СТОПАНИСВАНЕ И
МОНИТОРИНГ НА
ГОРИ С ВИСОКА
КОНСЕРВАЦИОННА
СТОЙНОСТ В
БЪЛГАРИЯ.

Горските стопанства могат да направят необходимото
проучване и картиране на тези територии сами или да
наемат външни експерти. При всички случаи задължително
условие е в процеса да бъдат ангажирани възможно найширок кръг заинтересовани страни – местни власти,
представители на местните общности, учени, експерти,
неправителствени организации и др.
В процеса на проучването на горите с висока
консервационна стойност в дадено стопанство местните
общности и широк кръг от заинтересовани страни трябва
да бъдат информирани за процеса и начините за участие.
Трябва да се потърси мнението на заинтересованите страни
за евентуални корекции и допълнения на проучването
преди основния одит на стопанството.

© Нели Дончева/WWF

Важно е да се знае, че след като бъдат определени
териториите с ГВКС, те не се изключват задължително
от стопанска дейност. В тях се планират и изпълняват
специални мерки, насочени към поддържане/подобряване
на ГВКС, което в много случаи става именно чрез провеждането на специални сечи (санитарни, селекционни). Пълна
забрана на стопанските дейности е наложителна само в
някои случаи – например за осигуряване на зона за покой
и размножаване на даден застрашен вид, за осигуряване на
определен процент гори във фаза на старост и др.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Различните заинтересованите страни могат да се включат в
процеса чрез:
предоставяне на информация

ЖЕЛАТЕЛНО
Е ВСЯКА
ИНФОРМАЦИЯ,
КОЯТО
ГРАЖДАНИТЕ
ИЗПРАЩАТ
НА ГОРСКИТЕ
СТОПАНСТВА,
ДА Е ПОДАДЕНА
ПИСМЕНО.

Всеки заинтересован гражданин може да изиска да бъде
включен в работната група по определяне на териториите
с ГВКС или да предостави данни, с които разполага, за
съответното горско стопанство. Информация може да
бъде предоставена на директора на горското стопанство
във всеки един момент, дори след като проучването на
ГВКС вече е завършило и стопанството е сертифицирано.
Горското стопанство има задължение да разгледа и
ако е целесъобразно, да отрази всяка новопостъпила
информация.
Желателно е всяка информация, която гражданите изпращат
на горските стопанства, да е подадена писмено. Горските
стопанства имат задължението да заведат в деловодните
си регистри всяка писмено подадена информация, молба
или оплакване и да следват конкретна процедура за
придвижване на подадения документ. Това дава гаранция
на заинтересованите страни, че могат да проследят дали
техният сигнал е разгледан и взет предвид според своята
целесъобразност. (Вж. Приложение 1 – Образец на писмо
за определяне на територии като ГВКС и мерки за тяхното
стопанисване.)
Заинтересованите страни могат да дадат информация по
следните случаи (списъкът не е изчерпателен, но очертава
някои критични моменти, за които горските стопанства
имат най-голяма нужда от информация):
• наличие на застрашени и изчезващи видове растения
и животни (точното местоположение би било от
изключително значение);
• места с критична концентрация на видове (напр.
мигриращи птици, токовища на глухари, колонии на
прилепи, миграции на риби до местата за хвърляне на
хайвер, сватбовища на елени);
• застрашени, изчезващи или редки екосистеми;
• наличие на гори във фаза на старост (това са гори с
големи живи дървета на възраст и с параметри, близки до
максималните за съответния вид; в тях често има дървета
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•
•
•

•
•
•

•

с изсъхнали, деформирани или счупени върхове и клони;
дървета с масивни живи клони; дървета с белези от пожар
или с хралупи; големи мъртви дървета, които са все още
на корен; паднали големи мъртви дървета, които са в
различни фази на разлагане; гората има неравномерна
пространствена структура; почти никъде не се забелязват
следи от човешка дейност);
гори с източници на питейна вода (гори с каптажи,
водохващания и др.);
гори с решаващо значение за земеделието и рибарството;
горски територии, от които местните общности са силно
зависими по отношение на добив на дърва за огрев и
битови нужди, паша и фураж, гъби и други недървесни
продукти (лечебни растения, горски плодове, охлюви,
продукти от лов и други);
наличие на параклиси, оброчища, аязма, текета в горския
фонд;
наличие на паметниците на културата;
наличие на територии, традиционно свързани с
провеждането в тях на събори, надпявания и други
значими мероприятия за съхраняване на културното
наследство и националните традиции;
чешми, места за отдих, важни туристически маршрути и
места с особена естетическа стойност.

Участие може да бъде търсено и по отношение на:
Определяне на мерки за стопанисване на
териториите с ГВКС
• определяне на заплахите за съответните ГВКС;
• определяне на мерките за поддържане на ГВКС в
съответната територия и режимите за ползване на
ресурсите. В някои случаи мерките за поддържане
могат да включват дори забрана за сечи в определен
периметър около важни културни обекти, важни места
за биоразнообразието и др. Конкретни насоки какви
могат да бъдат тези мерки са дадени в „Практическо
ръководство за определяне, стопанисване и мониторинг
на гори с висока консервационна стойност в България“.
(Вж. Раздел V, „Полезни връзки“, за информация от къде
може да се изтегли Ръководството).
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ПРОВЕДЕНИТЕ
КОНСУЛТАЦИИ СЪС
ЗАСЕГНАТИТЕ/
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ И ЕКСПЕРТИ,
КОМПЕТЕНТНИ ПО
КАТЕГОРИИТЕ ГВКС,
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
СЕ ДОКУМЕНТИРАТ
ОТ ГОРСКОТО
СТОПАНСТВО!

Участие в мониторинга на определените ГВКС
• събиране на информация доколко изпълняваните мерки
за поддържане/подобряване на ГВКС водят до желания
резултат;
• адаптиране на мерките за поддържане/подобряване на
ГВКС, когато мониторингът или друга нова информация
показват, че те не водят до желания резултат.

Доклад за горите с висока консервационна
стойност

© Илиян Ружин

Проучването на горите с висока консервационна стойност
се оформя в Доклад за ГВКС, към който се разработват
и карти. Докладът за ГВКС на всяко сертифицирано
стопанство или стопанство в процес на сертификация
трябва да бъде публично достъпен документ, с който всеки
може да се запознае.
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РАЗДЕЛ III

УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
В УПРАВЛЕНИЕТО НА СЕРТИФИЦИРАНИ
СТОПАНСТВА
Изискването за ангажиране на заинтересованите страни
е залегнало във всички 10 принципа за сертификация и
то е не просто формално, а трябва да бъде документиран
и непрекъснат процес с реално отражение върху
управлението на горите в сертифицираните стопанства.
Представени са задълженията на горските стопанства
за осигуряване на прозрачност и публичност, както и
ключови изисквания, касаещи пряко засегнатите от
дейността страни. Като такива, за целите на настоящото
ръководство са определени горските работници,
местните общности, собствениците на съседни имоти
и предприемачите, занимаващи се с добив и/или
преработка на дървесина, добита в сертифицирана гора.
Не е изключено в дадени случаи пряко засегнати да се
окажат и други лица, като посетители, ВиК дружества,
туристически дружества, природозащитни организации
и др.
Необходимо е да се има предвид, че представената
информация за пряко засегнатите страни е приложима
и за всички останали заинтересовани страни (физически
лица, неправителствени организации, институции
и др.). В последната част на раздела са включени и
допълнителни моменти от принципите и критериите за
сертификация, по които всички заинтересовани страни
могат да допринесат по един или друг начин.
За сертифицираните стопанства в пълна сила са валидни
и представените в Раздел II изисквания, където акцентът
падаше върху подготовката за сертификация, но с
оглед избягване на повтарянето им, тук те са споменати
накратко.
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В ТОЗИ РАЗДЕЛ
СА ПРЕДСТАВЕНИ
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА
СЕРТИФИКАЦИЯ
ПО ОТНОШЕНИЕ
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ ЗА УЧАСТИЕ
И ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ
ПРОЦЕСА НА
УПРАВЛЕНИЕ НА
ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ.

АКО ВИЕ СТЕ: Част от управлението на сертифицирано горско стопанство
ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ:
Сертифицираното горско стопанство има задължения да
осигурява публичност на:
• процедурите за разрешаване на спорове със засегнати
и заинтересовани страни, за подаване на оплаквания и
сигнали;
• ангажиментите за недопускане на корупция в т. ч.
задължението да не се предлагат или приемат каквито и
да било парични или друг тип подкупи;
• писмените документи, отразяващи дългосрочната
ангажираност на горското стопанство към принципите и
критериите на FSC и свързаните политики и стандарти;
• начините, по които местните общности могат да участват
в процеса по планиране на горскостопанските дейности и
обекти;
• изготвената Оценка за социалното въздействие на
дейността;
• изготвения Доклад за горите с висока консервационна
стойност (с изключение на конфиденциалната
информация);
• резюме на целите на управление;
• резюме от горскостопанския план (в т. ч. обзорна/
тематични карта на горското стопанство) –
предоставя се за безплатно ползване с изключение на
конфиденциалната информация;
• резюме на резултатите от провеждания мониторинг
(с изключение на конфиденциалната информация).
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АКО ВИЕ СТЕ: Горски работник, служител на сертифицирано горско
стопанство или човек, нает от подизпълнител, работещ в сертифицирана гора
ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ:
Разполагате със специфични права, произтичащи от
националното и международно законодателство и
гарантирани от сертификацията. Спазването на тези права
е важен момент в отговорното управление на горите и
задължително условие за сертификацията.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА
Принципите и правата на работа, определени от
Международната организация по труда, са приети и в
България. Вие имате право да:
• инициирате създаването и/или да членувате в
синдикални организации;
• отстоявате прилагането на споразуменията по
колективното трудово договаряне;
• докладвате случаи на полова и друг тип
дискриминация и сексуален тормоз;
• участвате в разработването на мерки по безопасност
на труда съгласно спецификата на работата ви;
• изисквате от работодателя си предоставянето
на лични предпазни средства и специално
работно облекло, съобразени със спецификата на
извършваните дейности и в същото време сте длъжни
да не отказвате използването на такива;
• докладвате и изисквате разследването на трудови
злополуки;
• получавате възнаграждение не по-ниско от
установения минимален размер за страната и сектора;
• получавате своето възнаграждение в договорения
срок;
• получавате своевременно дължимите плащания за
застраховки, осигуровки, командировки и др.;
• изисквате провеждането на общи и специализирани
обучения с цел безопасно и ефективно изпълнение на
възложените ви отговорности;
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ПРИНЦИПИТЕ
И ПРАВАТА НА
РАБОТА,
ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ
МЕЖДУНАРОДНАТА
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПО ТРУДА,
СА ПРИЕТИ
И В БЪЛГАРИЯ.

• получите справедливи компенсации в случаи на щети
върху собственост, професионални заболявания и
трудови злополуки;
• участвате в разработването на механизми за
разрешаване на спорове.
Жените също имат право да:
• участват във всички нива на работния процес в т. ч. в
срещите с ръководните органи;
• участват в обучения и програми/инструкции за
безопасност на труда;
• получават еднакво заплащане с мъжете при равни
други условия;
• получават заплащането си персонално, по договорения
начин;
• ползват майчинство, съгласно националното
законодателство и не по-малко от 6 седмици след
датата на раждане на детето.

КАК ДА РЕАГИРАТЕ В
СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРАВАТА ВИ СА
НАКЪРНЕНИ
Съгласно изискванията
за сертификация,
сертифицираното
горско стопанство
трябва да има
разработена процедура
за разрешаване на
спорове и конфликти с
работниците.
© Васил Тучков

За да сте сигурни, че тя работи, изисквайте включването
ви в процеса по създаването , който е част от
подготовката за горска сертификация. Именно в тази
процедура следва да бъде описано как да реагирате в
случай, че правата ви са накърнени. За допълнителна
информация разгледайте Раздел IV на това ръководство.
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АКО ВИЕ СТЕ: Представител на местните общности и/или власти
ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ:
Местните общности имат правото да:
• участват в определянето на това кои са техните
традиционни и законови права (вж. Раздел II);
• изискват спазването на техните законови и определените
традиционни права, свързани с достъпа до и ползване на
горските ресурси и екосистемни услуги;
• бъдат информирани за начините, по които могат да
влияят на процеса на планиране на горскостопанските
дейности;
• поискат промяна на планирани горскостопански дейности
или обекти така, че правата, ресурсите и земите им да
бъдат защитени;
• бъдат уведомявани предварително за дейностите, които
могат да окажат неблагоприятно въздействие върху тях
и техните интереси, като им бъде дадена възможност
за участие в определяне на начините за избягване и
намаляване на очакваните негативни въздействия;
• бъдат включени в обсъждания за ограничаване на
достъпа в гората, ако това би ограничило законовите и
традиционните им права;
• участват в мониторинга по изпълнението на
горскостопанските дейности, ако последните засягат
техните интереси;
• изискват прилагането на мерки за предотвратяване
и намаляване на негативните въздействия от
горскостопанските дейности;
• участват в определянето на териториите с висока
консервационна стойност (вж. Раздел II) в т. ч.
териториите със специално културно, екологично,
икономическо, религиозно или духовно значение,
както и в планирането и изпълнението на мерки за
тяхното опазване (вж. Приложение 1 – Образец на писмо
за определяне на територии като ГВКС);
• участват в изготвянето на оценка на риска от природни
бедствия и естествени природни нарушения, които
потенциално могат да възникнат на територията на
сертифицираното горско стопанство (напр. наводнения,
силни ветрове, лавини, пожари, свлачища и т. н.) и
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да окажат отрицателно въздействие върху местната
инфраструктурата, ресурси и население; да участват в
планирането и изпълнението на мерки за намаляване
на очакваните негативни въздействия от възможни
природни бедствия и естествени природни нарушения;
• дискутират с горското стопанство осигуряването на
подходящи възможности за заетост, обучение и други
услуги за местните общности;
• участват в разработването на механизми за разрешаване
на спорове.

КАК ДА РЕАГИРАТЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРАВАТА ВИ СА НАКЪРНЕНИ

СЪГЛАСНО
ИЗИСКВАНИЯТА НА
FSC В ТЕРИТОРИИ,
ЗА КОИТО СЕ ВОДЯТ
ИЗВЪНСЪДЕБНИ
СПОРОВЕ, НЕ СЕ
ИЗВЪРШВАТ
ГОРСКОСТОПАНСКИ
ДЕЙНОСТИ ДО
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА
СПОРА.

Съгласно изискванията за сертификация горското
стопанство трябва да има разработени правила (механизъм)
за разрешаване на спорове, свързани с традиционните
права на местните общности (вж. Раздел II) и процедура за
компенсиране на страните, засегнати от горскостопанските
дейности. За да сте сигурни, че той работи, изисквайте
включването ви в процеса по създаването му, който е част
от подготовката за горска сертификация. Именно в този
механизъм следва да бъде описано как да реагирате в
случай, че правата ви са накърнени.
За повече насоки и информация моля, запознайте се и с
Раздел IV на настоящото ръководство.
В случай на спорове, свързани със собствеността и
ползването, отнесете въпроса към сертифицираното горско
стопанство и се опитайте да решите спора извънсъдебно.
Ако това не е възможно, подайте оплакване/иск в съда.
Допълнителна информация потърсете в Раздел IV на това
ръководство.
Според националната нормативна уредба, ако за дадена
територия се води съдебен спор, искане за спиране на
дейностите в тази територия до решаване на спора се подава
към съда.
WWF България | 37

АКО ВИЕ СТЕ: Собственик на съседни на сертифицираното стопанство
имоти или имате претенции към собствеността на части от
сертифицираната територия
ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ:
Имате право да:
• бъдете включени в процеса по планиране на
горскостопанските дейности, ако смятате че те могат да
причинят вреда на вашата собственост;
• бъдете информирани за изпълнението на планирани
горскостопански дейности, граничещи с или в близост до
ваши имоти;

Пример: Най-малко 2 седмици преди употребата на химични пестициди,
които могат да окажат негативно въздействие върху хора, домашни
животни (вкл. пчели), продукти и дейности (напр. при използване върху
големи площи, неоградени територии в близост до пчелини, пасища или
обработваеми земи и др.) следва да бъдете уведомени за химикалите,
които ще се използват, за обхвата на третирания район и потенциалните
негативни въздействия.

• поискате промяна на планираните горскостопански
дейности или обекти така, че да защитите своята
собственост;
• бъдете включени в обсъждания по ограничаване на
достъпа в гората, ако това би попречило на достъпа до
вашите имоти;
• участвате в мониторинга по изпълнението на
горскостопанските дейности, ако последните засягат
вашите интереси;
• поискате незабавно спиране на изпълнението на
горскостопански дейности в имоти, върху които смятате,
че притежавате право на собственост и/или ползване
до постигане на съгласие чрез писмено споразумение
или до издаване на окончателно административно
решение;
• поискате компенсации за използване на ваши имоти
(напр. преминаване през тях, използването им за
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временни складове и др.) от сертифицираното горско
стопанство;
• участвате в разработването на механизми за разрешаване
на спорове.

КАК ДА РЕАГИРАТЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРАВАТА ВИ СА НАКЪРНЕНИ
Съгласно изискванията за сертификация сертифицираното
горско стопанство трябва да има разработен механизъм
за разрешаване на спорове, свързани със собствеността на
горските територии и правото на ползване (вж. Раздел II)
и процедура за компенсиране на страните, засегнати от
горскостопанските дейности. За да сте сигурни, че този
механизъм работи, изисквайте включването ви в процеса
по създаването му, който е част от подготовката за горска
сертификация.

ГОРСКОТО
СТОПАНСТВО ТРЯБВА
ДА ИМА РАЗРАБОТЕН
МЕХАНИЗЪМ ЗА
РАЗРЕШАВАНЕ НА
СПОРОВЕ, В КОЙТО
Е ОПИСАНО КАК
ДА РЕАГИРАТЕ В
СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРАВАТА
ВИ СА НАКЪРНЕНИ.

За повече насоки и информация, моля запознайте се и с
Раздел IV на настоящото ръководство.
В случаите на спорове, свързани със собствеността и
ползването, отнесете въпроса към сертифицираното горско
стопанство и се опитайте да решите спора извънсъдебно.
Ако това не е възможно, подайте оплакване/иск в съда.
Важно е да знаете, че съгласно изискванията на FSC в
територии, за които се водят извънсъдебни спорове, не се
извършват горскостопански дейности до приключване на
спора. Според националната нормативна уредба, ако за
дадена територия се води съдебен спор, искане за спиране
на дейностите в тази територия до решаване на спора се
подава към съда.
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АКО ВИЕ СТЕ: Предприемач, занимаващ с добив и/или преработка
на дървесина, добита в сертифицирана гора
ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ:
• сертифицираните горски стопанства трябва да търсят
търговски отношения с местни фирми и поне част от
работата да бъде възлагана на такива;
• сертифицираното горско стопанство следва да поддържа
добра комуникация с вас, като с ключова заинтересована
страна;
• имате всички права да бъдете информирани и да
участвате в процесите по създаване на механизми
за разрешаване на спорове, определяне на ГВКС,
мониторинг, даване на конструктивни предложения и
всички други дейности, които се отнасят за хората от
местната общност (вж. насоките за представителите на
местните общности и физическите лица в този раздел –
стр. 36 и стр. 41);
• имате същите задължения към своите работници,
както и самото сертифицирано горско стопанство,
в т. ч. предоставяне на лични предпазни средства и
специално работно облекло, съобразено със спецификата
на извършваните дейности. Вие сте длъжни да
изисквате от работниците си използването на лични
предпазни средства и специално работно облекло, да
регистрирате и разследвате причините за възникнали
трудови злополуки, да осигурите провеждането на
общи и специализирани обучения с цел безопасно и
ефективно изпълнение на горскостопанските дейности,
да използвате само лицензирани за съответната дейност
работници;
• сте длъжни да изпълнявате всички наложени ви
задължения във връзка със сертификацията, в противен
случай сертификатът на самото горско стопанство може
да бъде отнет и това да се отрази на бизнеса ви;
• за да продавате дървесина или продукти от дървесина
като сертифицирани по FSC, трябва и вие да се
сертифицирате по специалния Стандарт на FSC за
проследяване на продукцията.
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ЗА ДА ПРОДАВАТЕ
ДЪРВЕСИНА ИЛИ
ПРОДУКТИ ОТ
ДЪРВЕСИНА КАТО
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО
FSC, ТРЯБВА И ВИЕ ДА
СЕ СЕРТИФИЦИРАТЕ
ПО СПЕЦИАЛНИЯ
СТАНДАРТ НА FSC ЗА
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА
ПРОДУКЦИЯТА.

ЗА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:
Институции, неправителствени организации, физически лица и др.
ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ:
Вашето участие е ценно във всички етапи от процеса на
сертификация. То може да бъде под различна форма –
включване в неформални консултации, предоставяне на
информация и предложения за мерки (напр. за ГВКС),
участие в мониторинга и оценката на въздействията от
горскостопанските дейности (напр. върху даден защитен
вид). Ролята на гражданското общество е все по-значима в
процеса на сертификация, тъй като позволява непрекъснато
подобряване на управлението на горите.
По-долу са изброени някои от изискванията на FSC, за
чието спазване заинтересованите страни могат да играят
съществена роля чрез подаване на сигнали за констатирани
нередности, съмнения за такива или чрез съвместно търсене
на решения по конкретни проблеми, като:
• нарушаване на националното законодателство от страна
на сертифицираното горско стопанство или негови
контрагенти;
• незаконен дърводобив, бракониерство, събиране на
недървесни горски продукти (НДГП), нерегламентирано
заселване и др.;
• добив и/или търговия с видове, включени в Приложения
1 и 2 на Конвенцията за международна търговия със
застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES);
• даване или получаване на парични подкупи, принуда,
както и прилагане на други корупционни практики от
сертифицираното стопанство;
• добив и/или използване на горски ресурси и екосистемни
услуги, компрометиращи тяхното съхраняване или
защита (например добив в прекомерни размери или
извършван по начин, непозволяващ бъдещето им
възстановяване);
• негативни въздействия върху екологичните стойности
на горите (т. е. върху редките, застрашените и защитени
видове и техните местообитания) в т. ч. умишлено
улавяне, убиване, унищожаване, събиране;
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• унищожаване или увреждане на водни течения, водни
тела и крайречни зони;
• негативни въздействия при изграждане на горски
пътища;
• използване на неподходящи техники за дърводобив;
• превръщане на естествени гори в горски плантации и
промяна на предназначението им, както и превръщане
на горски плантации в земи за друг вид ползване, ако
преди създаването на плантацията на това място е имало
естествена гора (освен в случаите, когато превръщането
носи екологични ползи, не вреди на ГВКС, ограничено
е по площ, следствие е на преодоляване на последиците
от едроплощни нарушения; свързано е с изграждане
на инфраструктурни обекти от национална значимост,
както и обекти, свързани с националната сигурност и
отбраната);
• изкуствено залесяване на естествени открити
пространства в горските масиви с изключение на
мероприятия за контрол на ерозионни процеси;
• използване на генетично модифицирани организми;
• прилагане на голи сечи (с изключение на плантациите,
горските култури от топола, акация, гледичия и
насажденията от липа);
• използване на торове (могат да се прилагат само при
доказана необходимост);
• използване на синтетични химикали;
• изхвърляне на отпадъци в горските територии;
• заравяне на отпадъци в земята или директното им
изгаряне.
Приложение 2 към настоящото ръководство
дава насоки как да напишете сигнал за констатирана
нередност до самото горско стопанство. Това е първата
и задължителна крачка, която заинтересованите страни
трябва да предприемат в случай, че са установили нередност
или имат съмнения за такава.
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РАЗДЕЛ IV

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ
НА НЕРЕДНОСТИ В ПРОЦЕСА НА СЕРТИФИКАЦИЯ
И УПРАВЛЕНИЕТО НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ГОРИ
В случай на констатирани проблеми, опасения за такива
или пък спорове, свързани със сертификацията и/или
управлението на гората, в системата на FSC е разработен
механизъм, гарантиращ, че споровете ще бъдат разрешени
прозрачно и честно. Обратната връзка от заинтересованите
страни е основният двигател за непрекъснато подобряване
на системата. Механизмът е наличен за всички нива, в т. ч.:
• несъгласие с действия/решения на сертифицираните
горски стопанства или нарушения в сертифицираните
горски територии;
• несъгласие с решения на сертифициращия орган и/или
подаване на сигнали за пропуски в работата на одиторите;
• несъгласие с решения на FSC и политиката на
организацията като цяло.

ОСНОВЕН ПРИНЦИП В СИСТЕМАТА НА FSC Е ПРОБЛЕМНИТЕ
МОМЕНТИ И ОСОБЕНО СПОРОВЕТЕ ДА БЪДАТ ОТНАСЯНИ КЪМ
ВЪЗМОЖНО НАЙ-НИСКОТО НИВО, Т. Е. ДА БЪДАТ РАЗРЕШЕНИ
ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ, АНГАЖИРАНИ ДИРЕКТНО ВЪВ ВЪПРОСА.
САМО В СЛУЧАИТЕ, В КОИТО НЕ БЪДЕ ПОСТИГНАТО ТАКОВА
РЕШЕНИЕ, ПРОБЛЕМЪТ СЕ ОТНАСЯ КЪМ ПО-ВИСОКОТО НИВО.
НА ВСЯКО ЕДНО НИВО ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ СЛЕДВА ДА ПОЛОЖАТ
УСИЛИЯ ЗА НЕФОРМАЛНО РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА
И ЕДВА СЛЕД ТОВА ДА ПРИЛАГАТ ФОРМАЛНАТА ПРОЦЕДУРА.
Пример: Заинтересованата страна, констатирала проблем с управлението на
сертифицирана гора, трябва да се обърне директно към сертифицираното горско стопанство. Ако въпросът не бъде разрешен по задоволителен начин, човекът трябва да се свърже със сертифициращия орган. Ако и това не помогне, е
възможно да бъде ангажирана директно организацията FSC (вж. по-долу).
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Изпращане на оплаквания и сигнали
към сертифицираните горски стопанства
Едно от важните изисквания на FSC към
сертифицираните или кандидатстващите за
сертифициране горски стопанства е да разполагат
със специално разработена процедура за получаване,
обработка и отговор на искове, оплаквания и сигнали
за нередности, както и за разрешаване на спорове
(вж. Раздел II и Таблица 4 по-долу).
Целта е да се създадат общи правила за справедливо,
обективно и навременно разглеждане, текущо отчитане
и анализ на постъпила обратна връзка от заинтересовани
и засегнати страни.
Обърнете се към сертифицираното горско стопанство
в случай, че:
• вашите права са засегнати в резултат от дейността
на горското стопанство и искате да подадете сигнал;
• разполагате с данни за констатирани проблеми със
собствеността, правата за ползване, нередности,
неправомерни действия, неспазване на закони и
наредби и др.;
• имате съмнения или доказателства за корупция
сред служители на сертифицираното горско
стопанство;
• желаете да участвате пряко в дейности по отговорното
стопанисване на гората;
• имате важна информация за редки и защитени видове
в горите, за места с особено културно, религиозно и
естетично значение;
• имате предложения за промяна на горскостопанските
практики с цел да се опази екологичната и културна
стойност на горите;
• искате да участвате в мониторинга, който
сертифицираното стопанство провежда;
• искате промяна в механизмите за консултация
и въвличане на заинтересованите страни;
• желаете да вземете участие в сертификационен одит
и да споделите своето виждане за управлението на
гората.
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Как да се свържете
• Изпратете писмо по обикновена или електронна поща
(вж. Приложение 2).
• Посетете съответното горско стопанство.
• Подайте устен сигнал по телефона или директно на
служителите на горскостопанската единица.
Какво да напишете
Образец на сигнал можете да разгледате в Приложение 2 на
настоящото Ръководство.

НАСТОЯТЕЛНО ПРЕПОРЪЧВАМЕ ПОДАВАНЕТО НА ОПЛАКВАНИЯ
И СИГНАЛИ ДА СТАВА В ПИСМЕН ВИД, ОСОБЕНО КОГАТО СЕ КАСАЕ
ЗА НАРУШЕНИ ПРАВА. ЗА ДА СТЕ СИГУРНИ, ЧЕ ВАШИЯТ СИГНАЛ
Е РЕГИСТРИРАН, ИЗИСКАЙТЕ ДА ВИ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ВХОДЯЩ
НОМЕР ОТ ДЕЛОВОДСТВОТО НА ГОРСКОСТОПАНСКАТА ЕДИНИЦА.

© Александър Бърдаров

Механизмът за работа на сертифицираните горски
стопанства при получаване на оплаквания или сигнали е
представен в Таблица 4.
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Таблица 4 Механизъм за работа на сертифицираните горски стопанства
при получаване на оплаквания или сигнали

СТЪПКА 1
РЕГИСТРАЦИЯ

d
© Staffan Wi strand/ W WF

Сигналите, постъпили в писмен вид (директно
или по пощата), се завеждат в специален регистър
от отговорното лице. За държавните горски и ловни
стопанства има и специфични правила за документооборота.
Сигнали, получени по електронна поща, се разпечатват и
също се завеждат в регистъра (макар и все още в България
електронната кореспонденция да няма официален характер,
освен разбира се, ако не е подадена с електронен подпис).
На оплаквания и сигнали, приети по телефон или устно, на
място, при възможност се отговаря веднага от служителя,
който ги приема, самостоятелно или съвместно с прекия
му ръководител. В случай, че на оплакването/сигнала не
може да бъде отговорeно веднага, служителят, който
го приема, изисква информация и дава указания
на подателя, ако последният желае да го
регистрира.
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СТЪПКА 2
РАЗГЛЕЖДАНЕ

След завеждане на сигналите
в специализирания регистър отговорният служител
ги придвижва към ръководството на стопанството
(директор, управител или друго лице), което организира
своевременното им разглеждане. За държавните горски и
ловни стопанства, както и за общинските горски стопанства
практиката е да се определя специална комисия, която
може да ангажира и други институции, но често се
определя и само един служител. Правят се необходимите
проучвания, в т. ч. посещения на място, срещи и
дискусии със заинтересованите страни за изясняване
на проблема, и се подготвя отговор в писмена
форма. В случай на виновно нанесени
имуществени или персонални вреди се
определя компенсация.

СТЪПКА 3
ОТГОВОР

Ръководителят на горското стопанство заверява писмения
отговор и организира изпращането му до подателя на сигнала
според начина на получаване или по предварително посочения от
него начин и адрес.
Отговорът на сигнала се извежда в специализирания регистър и копие от
цялата преписка се поставя в архива. По правило отговорите се подготвят
и изпращат по същия начин, по който е получено оплакването, освен ако
подателят на сигнала е пожелал друго.
Съгласно националното законодателство срокът за отговор е 2 месеца.
В случаите, в които процесът се забави (например поради набавяне на
допълнителна информация от външни институции), жалбоподателят се
уведомява писмено или устно каква е причината за забавянето на отговора
и в какъв срок се очаква да бъде даден такъв.
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... и още

СТОПАНИТЕ
НА ГОРАТА
ИМАТ
ЗАДЪЛЖЕНИЕ

ДА

СТОПАНИТЕ
НА ГОРАТА

НЕ

МОГАТ ДА
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ИДЕНТИФИЦИРАТ ОСНОВНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА
ТЕРИТОРИЯТА И ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ.
ТЪРСЯТ АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
В УПРАВЛЕНИЕТО НА ГОРАТА.
ОСИГУРЯВАТ ПРОЗРАЧНОСТ И ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ТОВА КАК ПРИНОСЪТ
НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Е ИНТЕГРИРАН В УПРАВЛЕНИЕТО НА
ГОРИТЕ, ТАКА ЧЕ САМИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ДА ПОЧУВСТВАТ,
ЧЕ СА ПОЛЕЗНИ, А УЧАСТИЕТО ИМ НЕ СЕ ПОЛЗВА САМО ЗА PR.
ИЗПОЛЗВАТ ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИТЕ
И ОПЛАКВАНИЯТА ЧРЕЗ КОНСУЛТАЦИИ, ЦЕЛЯЩИ ПОСТИГАНЕ НА
СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ПОВРЕДИ ВЪРХУ
СОБСТВЕНОСТТА И ПРАВАТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.
ПРЕУСТАНОВЯТ ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ В ТЕРИТОРИИ,
ЗА КОИТО СЕ ВОДЯТ СПОРОВЕ ЗА СОБСТВЕНОСТТА И/ИЛИ ПРАВАТА
ЗА ПОЛЗВАНЕ, ДО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРА ИЛИ ПОСТИГАНЕ НА
СПОРАЗУМЕНИЕ С ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ.

ИГНОРИРАТ ПОСТЪПИЛИ ОПЛАКВАНИЯ И СИГНАЛИ
ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ/ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ.
ПРЕХВЪРЛЯТ ОТГОВОРНОСТТА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
СЪС ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ ВЪРХУ СВОИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.
ИЗПОЛЗВАТ СЕРТИФИЦИРАЩИТЕ ОРГАНИ КАТО ПОСРЕДНИК
В РАЗРЕШАВАНЕТО НА СПОРОВЕ СЪС ЗАСЕГНАТИ И
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ.
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... и няколко съвета, ако подавате сигнал/оплакване:
• Нека сигналите ви бъдат ясни и достатъчно
информативни, снабдени с необходимата фактология.
• Дайте колкото се може повече подробности – напр.
точно местоположение и/или дата, обективни
доказателства, напр. снимки, документи и др.
• Можете да изискате разумна компенсация в случай
на нанесени щети върху ваша собственост или
незаконното ползване. Компенсацията може да бъде
парична, материална (напр. дървен материал или
дърва за огрев) или най-малкото възстановяване на
нанесените щети.
• Изискайте и си запишете входящия номер, с който
е регистриран вашият сигнал. Това ще улесни понататъшната комуникация, в случай че такава
се налага, и ще даде възможност за търсене на
отговорност от стопанството, ако то не ви отговори.
• Изразете желанието си да бъдете включени в проверка
на място, организирана от горското стопанство. Това
е задължително, ако се касае за нанесени щети или
незаконно използване на ваша собственост.
• Ако не сте съгласен с отговора по ваше оплакване
или пък такъв липсва, обърнете се към по-високото
управленско ниво, контролен орган (напр. Регионална
дирекция по горите или Изпълнителна агенция по
горите) или внесете оплакване/иск в съда.
• Можете да се обърнете и към сертифициращия
орган (вж. по-долу), но само по въпроси, пряко
свързани със сертификацията и прилагането на
Стандарта. По време на одит одиторите задължително
разглеждат всички постъпили оплаквания/сигнали
(дори и такива, които нямат пряка връзка със
сертификацията), дали и как са били решени.
Само по-себе си последното е изискване, заложено в
Стандарта.

ГОРСКОТО СТОПАНСТВО НЯМА ПРАВО ДА ВИ ПРЕХВЪРЛЯ
КЪМ СВОИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА СПОРОВЕ ПО НАНЕСЕНИ
ЩЕТИ И НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
СОБСТВЕНОСТТА ВИ. ТО Е ОТГОВОРНО И ЗА ДЕЙНОСТИТЕ
НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ, КОИТО НАЕМА.
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Изпращане на оплаквания и сигнали към сертифициращите органи
Всеки един от сертифициращите органи има детайлно
разработена процедура за ангажиране на заинтересованите
страни. Те се стремят към максимална прозрачност на
процеса и възможно най-изчерпателна обратна връзка от
заинтересованите страни.
Информация за това кой е органът, сертифициращ дадено
горско стопанство, може да бъде получена от самото
стопанство или (за вече сертифицираните) от публичната
база данни на FSC (http://info.fsc.org/certificate.php)
посредством въвеждане на името на горското стопанство и/
или сертификационния код.
Обърнете се към сертифициращия орган в случай, че:
• Разполагате с информация, която смятате, че има
отношение към сертифициране на управлението на горите
и/или веригата за проследяване на произхода.
• Желаете да вземете участие в сертификационен одит.
• Заведените в сертифицираното горско стопанство подадени
оплаквания и сигнали или текущите спорове, имащи
отношение към сертификацията, не са получили развитие
или не са довели до удовлетворителен за вас резултат.
• Не сте доволни от решение на сертифициращ орган за
издаване на сертификат.
• Имате забележки по работата на одиторите по време на
сертификационния одит.
• Констатирали сте проблем, имащ отношение към
сертификацията, но желаете да запазите своята
анонимност пред сертифицираното горско стопанство.
• Не сте доволни от качеството на публичния доклад от
сертификацията или пък той не отразява изразеното от
вас мнение по време на одита или като част от публичните
консултации.
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Как да се свържете
• Списък на акредитираните сертифициращи органи можете
да откриете на следната интернет страница –
http://www.accreditation-services.com/archives/standards/fsc
(не всички са акредитирани за работа в България). За всеки
орган са посочени данни за контакт и интернет страница.
• Информация и контакти за сертифициращия орган
може да получите от сертифицираното или в процес на
сертификация горско стопанство.
• В случай, че с вас са се свързали представители на
сертифициращия орган, моля, следвайте инструкциите им
за даване на обратна връзка.
Сертифициращите органи често разполагат с местни представителства, одитори и/или местни експерти и комуникацията с тях може да се осъществява на български език.
Какво да напишете
Образец на оплакване можете да разгледате в Приложение 3
на настоящото Ръководство.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:
несъответствия с изискванията за сертифициране на FSC
Само в редки случаи на етап основен одит от дадено горско стопанство се
очаква да изпълнява всички изисквания, залегнали в Стандарта. На FSC
сертификацията трябва да се гледа като на инструмент, който предоставя
стимули за подобряване управлението на горите. FSC сертификат може да
бъде издаден само когато няма големи и систематични неизпълнения на
изискванията.
Ако даден проблем с прилагането на правилата бъде сметнат за сравнително
малък, сертификат може да бъде издаден, но на притежателя му се поставя
срок (обикновено 1 година), за да се справи с проблема. Това е един от
начините, по които FSC стимулира подобренията.
Ако сте повдигнали някакъв въпрос, може да проверите как той е
разгледан в доклада от сертификацията и дали е сметнато, че представлява
несъответствие по Стандарта. Докладите от сертификационния одит са
публични. Докладите за всяко едно стопанство можете да намерите в
публичната база данни на FSC (http://info.fsc.org/certificate.php) като
въведете името на горското стопанство и/или сертификационния код.
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Накратко:

ДА
СПАЗВАТ ПОВЕРИТЕЛНОСТТА
НА ПОЛУЧЕНИТЕ КОМЕНТАРИ/
ОПЛАКВАНИЯ/СИГНАЛИ.
ИЗПОЛЗВАТ ПОЛУЧЕНАТА
ОБРАТНА ВРЪЗКА ЗА ЦЕЛИТЕ НА
ОДИТА И ОБЕКТИВНО ОЦЕНЯВАТ
ИНФОРМАЦИЯТА СПРЯМО
ИЗИСКВАНИЯТА НА FSC СТАНДАРТА.
ТЪРСЯТ МНЕНИЕТО НА СТОПАНИТЕ
НА ГОРАТА ПО ПОВДИГНАТИЯ ВЪПРОС
(СПАЗВАЙКИ КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ).
ОТРАЗЯВАТ ПОЛУЧЕНАТА ОБРАТНА
ВРЪЗКА И ПО КАКЪВ НАЧИН ТЯ Е
ОЦЕНЕНА В ПУБЛИЧНИЯ ДОКЛАД ОТ
СЕРТИФИКАЦИЯТА.

СЕРТИФИЦИРАЩИТЕ ОРГАНИ

АКТИВНО ТЪРСЯТ ПРИНОС ОТ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ И ЗАСЕГНАТИТЕ
СТРАНИ.

НЕ
НЕ ИГРАЯТ РОЛЯТА НА ПОСРЕДНИК
МЕЖДУ СЕРТИФИЦИРАЩОТО СЕ/
СЕРТИФИЦИРАНОТО ГОРСКО
СТОПАНСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА
СТРАНА ПРИ РАЗРЕШАВАНЕТО НА
ПОТЕНЦИАЛЕН ИЛИ ТЕКУЩ ПРОБЛЕМ.
НЕ СЕ АНГАЖИРАТ В ПРОБЛЕМИ,
КОИТО СМЯТАТ ЗА ИЗЛИЗАЩИ ИЗВЪН
ОБХВАТА НА СЕРТИФИКАЦИЯТА;
МОГАТ ДА ГИ ОТРАЗЯТ, НО РОЛЯТА
ИМ Е ДА ГИ ОЦЕНЯТ СПРЯМО FSC
СТАНДАРТА.
НЕ ВЗЕМАТ СТРАНА: РОЛЯТА ИМ Е
ДА НАПРАВЯТ ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА
ДАЛИ ДАДЕНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА,
ЗАЛОЖЕНИ ВЪВ FSC СТАНДАРТА.

ИНФОРМИРАТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ КЪДЕ И КАК МОГАТ ДА
ПОЛУЧАТ ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИЯ
ДОКЛАД ОТ СЕРТИФИКАЦИЯТА.
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... и няколко съвета към заинтересованите
страни:
• Сами преценете какво целите с повдигането на даден
въпрос – искате ли сертифициращият орган да разследва
случая? Ако да, каква е информацията, която трябва да
се провери. Полезни за процеса са както негативните,
така и положителните коментари.
• Ако желаете да повдигнете даден въпрос, да подадете
сигнал или оплакване, свързахте ли се със стопаните
на гората? Това може би не винаги е възможно, но
доста често редица проблеми се разрешават преди
сертификацията, ако стопаните на гората са уведомени за
тях.
• В случай, че даден сертифициращ орган директно
потърси от вас обратна връзка, дайте своите коментари
в указания срок. Така те със сигурност ще бъдат взети
предвид по време на оценката.
• Запознайте се със Стандарта на FSC, така че да
сте сигурни, че разбирате обхвата и целите на
сертификационния процес и вашият проблем има връзка
с едно или повече изисквания на Стандарта.
• Нека коментарите ви бъдат ясни и достатъчно
информативни, с необходимата фактология. Ако
разполагате с информация за управлението на горите,
дайте колкото се може повече подробности – напр. точно
местоположение и/или дата, обективни доказателства
напр. снимки, документи и др.
• Отделете време да се запознаете с публичния доклад от
сертификацията (ако вече е бил издаден сертификат) и
проверете как са адресирани мненията и коментарите на
заинтересованите страни.
• Не правете коментари, насочени към определен
човек – бил той част от сертифициращия орган или
сертифицираното горско стопанство.
• Не очаквайте сертифициращият орган да разглежда и
оценява проблеми извън обхвата на сертификацията.
• Не очаквайте сертифициращият орган да играе ролята
на посредник в разрешаването на проблеми между вас и
стопанина на гората.
• Не правете твърде общи коментари, тъй като
оценяването им е трудно.
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Изпращане на оплаквания и сигнали към ASI
Какво е ASI?

Accreditation Services International или Международни
услуги за акредитация е фирма, създадена от FSC през
2006 г., която е единственият акредитационен орган за екологични
стандарти като FSC. ASI съблюдава коректното прилагане на критериите за
сертифициране по целия свят и всички органи, издаващи FSC сертификати,
трябва да бъдат акредитирани от ASI. ASI не взема решенията за
сертифициране на горските стопанства, не прави предписания, както и не
отнема и не прекратява сертификати. Основната функция на ASI е свързана
с контрол на самите сертифициращи органи.

Можете да се обръщате към ASI при:
• Формални спорове и констатирани пропуски в
управлението на горите/веригата за проследяване
на произхода, при които комуникацията ви със
сертифицираното горско стопанство или сертифициращия
орган до момента не е довела до желания резултат.
• Желание от ваша страна да се включите като
заинтересована страна в проверка на ASI (списък на
предстоящите проверки може да се открие на http://www.
accreditation-services.com/archives/assessments).
• Желание да предоставите доказателства за пропуски в
работата на одиторите или да изразите задоволството си.
Как да се свържете
Можете да изпращате оплаквания, сигнали или молби до
ASI чрез:
• Обикновено писмо на адрес:
Friedrich-Ebert-Allee 69, 53113 Bonn, Germany
• Електронна поща: asi-info@accreditation-services.com
Какво да напишете
Оплакването/сигналът се подава на английски (за
предпочитане), немски, испански или руски език и е
желателно да съдържа следната информация:
• кратка информация за вас като жалбоподател;
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• срещу кого обжалвате (сертифициращ орган,
сертифицирано горско стопанство или самата ASI);
• същество на оплакванета/сигнала – кратко описание на
проблема;
• доказателства в подкрепа на вашето оплакване/
сигнал (прилагат се копия на документи, снимки,
кореспонденция и др.);
• описание на предприетите до момента стъпки на по-долни
инстанции;
• какво очаквате да постигнете с подаването на
оплакването/сигнала.
Формата за подаване на оплакване/сигнал до ASI може да
разгледате в Приложение 4 или да изтеглите от тук:
http://www.accreditation-services.com/resources/documentlibrary/download-info/asi-tpl-20-114-complaint-submissionform.
Важно е да знаете и че:
• Анонимни оплаквания и сигнали не се разглеждат.
• Представянето на доказателства е задължително. При
липса на такива, оплакването или сигналът могат да бъдат
отхвърлени.
• Преди разглеждане на оплакване/сигнал, подателят
трябва да подпише споразумение за конфиденциалност.
• С цел осигуряване на прозрачност, ASI предоставя
информация за оплакването/сигнала и на страните, срещу
които се жали/докладва (в т. ч. сертифициращ орган и
сертифицирано горско стопанство).
ASI разследва сигнали за пропуски в изпълнението на
изисквания на стандарта за сертификация от страна
на сертифицираните горски стопанства, но само във
връзка с работата на сертифициращите одитори, респ.
сертифициращите органи.
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Изпращане на оплаквания директно в FSC
Можете да се обръщате директно към FSC във връзка с:
• решения на FSC (напр. за одобряване на национален
стандарт за сертификация) и официалните
партньори;
• нормативната база на FSC и системата за сертификация
(напр. стандарти, политики, ръководства и др.);
• решения за акредитиране на сертифициращи органи;
• подаване на оплаквания и сигнали във връзка с дейността
на сертифицирани горски стопанства или нарушения
в сертифицираните горски територии, за които
жалбоподателят не е получил задоволително решение на
по-долна инстанция.
Къде и как се изпращат
Оплакванията и сигналите се адресират до генералния
директор на FSC на английски или испански език.
Можете да ги изпратите чрез:
• Обикновено писмо на адрес:
Charles-de-Gaulle-Strasse 5, 53113 Bonn, Germany
• Електронна поща: dispute.resolution@fsc.org
• Чрез уеб страницата на FSC: https://ic.fsc.org/submit-acomplaint.170.htm (попълва се готова електронна форма)
Какво да съдържат
Оплакването или сигналът се подават на един от
официалните езици на FSC (вж. по-долу) и задължително
съдържа следната информация:
• кратки данни за вас като подател на сигнала;
• срещу кого подавате сигнал (ако се касае за
сертифицирано горско стопанство – номер на
сертификата);
• същество на сигнала – кратко описание на проблема;
• доказателства в подкрепа на вашето оплакване/
сигнал (прилагат се копия на документи, снимки,
кореспонденция и др.);
• описание на предприетите до момента стъпки на по-долни
инстанции;
• какво очаквате да постигнете с подаването на
оплакването/сигнала.
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Важно е да знаете и че:
• анонимни оплаквания и сигнали не се толерират и се
разглеждат само по изключение;
• оплаквания срещу решения на FSC могат да подават само
пряко засегнатите страни;
• оплаквания и сигнали срещу системата за сертификация (в
т. ч. нередности в сертифицираните гори) могат да подават
всички заинтересовани физически и юридически лица.

Подаване на сигнали за нередности по веригата за проследяване на
горските продукти от сертифицираната гора до крайния потребител
За да излезе един продукт на пазара като сертифициран с етикета на FSC,
всички звена в производството му (от гората до крайния потребител) трябва
да бъдат сертифицирани. Това става по отделни правила и от независими
сертифициращи органи. Всяка сертифицирана организация има свой
уникален сертификационен код и произходът на продукта, който купувате,
може да се провери винаги и от всеки.
Най-честите нередности или съмнения за нередности, за които
заинтересованите страни могат да подават сигнали, се отнасят до:
• използване на незаконно добита дървесина;
• включване на несертифицирана дървесина в производството като
сертифицирана;
• поставяне на FSC етикет върху продукт, без за производството му да е
ползвана сертифицирана дървесина;
• продажба на сертифицирана дървесина и/или продукти от доставчик,
който не е сертифициран или сертификатът му е изтекъл.
Как да реагирате
Ако разполагате с доказателства за незаконна търговия или имате съмнения
за такава, моля сигнализирайте на тел. 112, обърнете се към най-близкото
поделение на МВР или към Регионалната дирекция по горите, ако се касае за
продажба от страна на горско стопанство.
Проверете валидността на сертификата на организацията в публичната база
данни на FSC http://info.fsc.org/certificate.php
При доказателства или съмнения за смесване на сертифицирана и
несертифицирана дървесина или подвеждащо използване на FSC етикета
сигнализирайте съответния сертифициращ орган и/или дайте гласност на
случая (напр. чрез медиите, неправителствените организации и др.).
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РАЗДЕЛ V
Използвани източници
Национален FSC стандарт за отговорно управление на
горите в България, Втора чернова, декември 2015 г.
Определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока
консервационна стойност в България, Практическо
ръководство, ноември 2005 г.
Политика за разрешаване на спорове, NEPCon
Стратегически план за развитие на горския сектор
2014–2023, МЗХ
FSC® Dispute Resolution System, November 2012
Woodmark Consultation Policy and Guidelines, IP-FM-006-02,
Nov 2013
www.fsc.org
www.wwf.bg
http://www.accreditation-services.com
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ОБРАЗЦИ НА ПИСМА
Приложение 1 Образец на писмо за определяне на територии като ГВКС
На вниманието на: Директора на Държавно горско / ловно
стопанство ...
От:
Кмет на село …../председател на
туристическо дружество …/управител на
фирма „….“/Иван Петров Иванов, жител
на град… (всеки гражданин може да подава
информация към горските стопанства)
Относно:
Предложение за гори с висока консервационна
стойност на територията на стопанството
Уважаеми г-н Директор,
Поздравяваме стопанството за решението да се подготви за сертификация по международната система за отговорно управление на горите FSC.
Запознахме се с Доклада за ГВКС на стопанството и имаме предложение в раздели,
ГВКС1, ГВКС4 и ГВКС 6 на Доклада да бъдат включени и следните места със специални мерки за стопанисване:
или
Предлагаме следните територии да бъдат определени като ГВКС и за тях да бъдат
предвидени специални мерки за опазване и стопанисване:
1. Гора с водоохранни функции, от която зависи количеството и качеството на водата
за местните хора в горски отдел/подотдел номер …, местност … , землище на село
…. Предлагаме следните мерки за стопанисване: видовете сечи да се коригират
спрямо изискванията, заложени в Практическо ръководство за определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България, забрана/намаляване интензивността на сечта. (За по-подробна информация вж. Практическо ръководство за определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока
консервационна стойност в България.)
2. Сватбовище на елени, попада в горски отдел/подотдел номер …, местност …, землище на село … Предлагаме следните мерки за стопанисване: ограниченията
за извеждане на сечи да се коригират спрямо изискванията, заложени в Практическо
ръководство за определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България – осигуряване спокойствие чрез непровеждането на
госкостопански мероприятия в периодите на сватбуване. (За по-подробна информа-
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ция вж. Практическо ръководство за определяне, стопанисване и мониторинг на
гори с висока консервационна стойност в България.)
3. Гнездо на царски орел, попада в горски отдел/подотдел номер …, местност ...,
землище на село … Предлагаме следните мерки за стопанисване: неизвеждане
на сечи в периметър от … м около гнездото (За по-подробна информация вж. Практическо ръководство за определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока
консервационна стойност в България).
4. Екопътека „….“, попада в горски отдел/подотдел номер ..., местност ..., землище на
село ... Предлагаме следните мерки за стопанисване: забрана за сеч в периметър
… м от мястото.
5. Кът за отдих от значение за местната общност и туризма, който се намира в местност ..., землище на село ... Предлагаме следните мерки за стопанисване: забрана
за сеч в периметър ... м от мястото.
6. Параклис „Св. ….“, който се намира в местност .., землище на село ... Предлагаме
следните мерки за стопанисване: забрана за сеч в периметър ... м от мястото.
7. Чешма/Аязмо „….“, което се намира в местност …, землище на село ... Предлагаме следните мерки за стопанисване: забрана за сеч в периметър ... м от мястото.
8. Маркиран туристически маршрут от село ... до местността ... Маршрутът попада
в следните отдели: ... Предлагаме следните мерки за стопанисване: да не се извършват сечи в ... метрова ивица по дължината на маршрута (и от двете страни на
пътеката).
9. Група от вековни дървета с особена естетическа стойност, които попадат в горски
отдел/подотдел номер ..., местност ... , землище на село ... Предлагаме следните
мерки за стопанисване: забрана за сеч.

Моля своевременно да ни уведомите за предприетите от Вас мерки по настоящото
писмо.

Дата: ....

С уважение: .....

Контакти: ...

* Посочените примери в т. 1–9 не представляват изчерпателен списък. По-подробна информация
за типовете ГВКС и мерките за тяхното стопанисване можете да откриете в Практическо
ръководство за определяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност
в България. Освен насоките в Практическото ръководство можете да дадете и свои предложения
за ГВКС6, които са от голямо значение за културната идентичност и специфика на местната
общност и район.
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Приложение 2 Образец на сигнал до горското стопанство
На вниманието на: Директора на Държавно горско/ловно
стопанство ...
От:
Кмет на село .../председател на туристическо
дружество .../управител на фирма „....“/
Иван Петров Иванов, жител на град ...
(всеки гражданин може да подава сигнали и
оплаквания към горските стопанства)
Относно:
Сигнал за установено нарушение (съмнение
за нарушение)
Уважаеми г-н Директор,
Изпращам на Вашето внимание сигнал за нарушение (съмнение за нарушение) в местността ..., в землището на село/град ..., горски подотдел ..., GPS координати ..., (тук е
важно да опишете много точно къде сте забелязали нарушението).
В гореописаната горска територия забелязах следните нередности: (много подробно опишете какво точно сте видели; ако сте свидетели на бракониерство или незаконен
извоз на горски продукти е важно да изпратите и номерата на превозните средства)
1. Изведена е сеч на немаркирани с горска марка дървета.
2. По горският път до сечището (който е път и към съседната вилна зона) в отдел... се
движат камиони по време на дъжд и пътят е силно изровен. Създадена е опасност
за възникване на сериозна ерозия.
3. Извеждат се твърде интензивни сечи в близост до вододайната зона на село ...
4. В резултат на горскостопанските дейности е замътнено водното течение на река ...
5. В сечището и съседни райони има нахвърляни битови отпадъци.
6. От техниката на горските работници има теч на масла/гориво.
7. Извеждат се сечи в непосредствена близост до токовище на глухари по време на
размножителния сезон на птиците.
8. Временният горски склад на дървесина е разположен върху находище на редки растения от вида …
9. Извеждат се интензивни сечи в непосредствена близост до постоянно водно течение.
10. Маркираните за сеч дървета са в непосредствена близост до/засягат обект от значение за местната култура и туризъм ...
11. Част от извършваните сечи засягат гори, които са частна собственост.
12. При превоза на дървесината се преминава през частен имот, за което няма необходимото съгласие.
Моля да извършите проверка по сигнала и да ме уведомите за предприетите от Вас
мерки.
Дата: ...

С уважение: ...

Контакти: ...
* Посочените примери в т. 1–12 не представляват изчерпателен списък на възможните нарушения.
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Приложение 3 Образец за сигнал до сертифициращ орган
На вниманието на: Име на FSC сертифициращия орган за
сътоветното стопанство
От:

Кмет на село …../председател на
туристическо дружество …/управител
на фирма „….“/Иван Петров Иванов,
жител на град… (всеки гражданин може
да подава сигнали и оплаквания към
сертифициращите органи)

Относно:

Сигнал за установено нарушение (съмнение
за нарушение) и липса на задоволителна
обратна връзка от сертифицираното
стопанство

Уважеми дами и господа,
На ... (дата), в горско стопанство ..., в отдел ..., местност ..., землище на ... (тук е
важно да опишете много точно къде сте забелязали нарушението) забелязах
нередност (възможна нередност).
В гореописаната горска територия забелязах следното: ... (тук много подробно
опишете какво точно сте видели и защо считате, че е било нередност).
На ... (дата) сигнализирах горското стопанство чрез писмен (устен или др.) сигнал
и към момента ... (тук описвате подробно какви стъпки сте предприели, каква е
била реакцията на стопанството и защо не сте доволни от тази реакция).
Моля да извършите проверка по настоящия сигнал и да ме уведомите за
предприетите от Вас мерки в съответствие с процедурата за разрешаване на
спорове на Вашата организация.

Дата: ...

С уважение: ...

Контакти: ...
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Приложение 4 Образец на сигнал до ASI
ASI COMPLAINT SUBMISSION FORM
In order to submit a complaint the complainant may fill in this form and send it to
asi-info@accreditation-services.com
Name of the complainant

Mr
Ms/Mrs
Name:
Surname:

E-Mail
Phone number
Organization
Description of the complaint
Name of the subject (e.g. certification body or
certificate holder). In case the subject is a certificate
holder, include the certificate number.
Include evidence to substantiate your complaint.
Please attach any additional documentation to this
form.
What has been done so far? State any steps taken
so far, such as persons contacted, responses
received, etc. For complaints against certification
bodies and certificate holders, please provide
evidence that you have directed your complaint to the
relevant certification body.
Expected outcome
Please state what you expect to achieve with this
complaint.
Additional information [optional]

__________________
Place and date
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_________________
Signature

ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Публична база данни на FSC: http://info.fsc.org/

certificate.php. Тук можете да търсите информация за
сертифицираните стопанства, сертифициращите ги
органи и докладите по сертификацията, като въведете
държавата, името на горското стопанство и/или
сертификационния код.
Принципи и критерии на FSC. Търсете документ
със заглавие FSC Principles and Criteria for Forest
Stewardship FSC-STD-01-001 V5-2 EN _print version тук:
https://ic.fsc.org/en/certification/principles-and-criteria/
the-revised-pc
Международните общи индикатори на FSC.
Търсете документ със заглавие: FSC-STD-60-004 V1-0 EN
International Generic Indicators тук: https://ic.fsc.org/en/
certification/requirements-guidance/normative-framework/
standards
Разработените до момента национални стандарти за
Европа можете да намерите на следния адрес:
https://ic.fsc.org/en/certification/national-standards/
europe-russia.
Списък на акредитираните сертифициращи
органи можете да откриете на следната интернет
страница: http://www.accreditation-services.com/archives/
standards/fsc
Практическо ръководство за определяне,
стопанисване и мониторинг на гори с висока
консервационна стойност в България:
http://www.wwf.bg/news_facts/publications/
Контакти на WWF България, Forest Certification and
Information center: fcic@wwfdcp.bg , www.wwf.bg

С по-малко от 1 лев на ден всеки може да подпомага
опазването на горите и техните обитатели в България.
Станете дарител на WWF на
www.SpaseteDivataPriroda.bg

FSC в България в цифри
21 000 ха
картирани стари
гори

60 000 ха
проучени стари
гори

650 000 ха
сертифицирани
с помощта на
WWF гори

www.wwf.bg
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обучени служители
от системата
на горите

WWW.WWF.BG

Защо сме тук
За да спрем унищожаването на околната среда и да изградим
бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата.

700

