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Какво представлява FSC сертификацията по управление на гори (FM)? 

FSC FM сертификацията е най-съществената част от схемата Forest Stewardship CouncilTM. Основната ѝ цел е да създаде 

признание за отговорно управляваните гори чрез строги стандарти, одитиране от трети страни и еко-етикетиране. Наред с 

други аспекти, FSC изисква спазване на националното и международно законодателство, уважаване правата на местните 

потребители, съхраняване на биоразнообразието в горите и поддържане на екологичните им функции, осигуряване на 

дългосрочна икономическа жизненост, адекватно планиране и мониторинг на горскостопанските дейности. За да 

проверите дали спазвате критериите на FSC, нашите одитори ще извършат задълбочена оценка за съответствието на 

вашите дейности с всички приложими FSC критерии.   

 

Кои са ключовите роли и отговорности в системата FSC? 

FSC е международна организация, която притежава системата FSC и разработва сертификационни стандарти и 

изисквания, които сертифицираните организации трябва да спазват. FSC сертифициращите органи са акредитирани от 

наблюдаващия орган на системата FSC - Assurance Services International (ASI) и трябва да следват акредитационните 

правила, публикувани от Международния център на FSC.  

 

Кои сертификационни стандарти са приложими за моята организация? 

Глобалните принципи и критерии на FSC дефинират отговорното управление на горите на глобално ниво, а 

международните основни индикатори се използват за адаптиране на изискванията на национално и регионално ниво. В 

много страни са въведени национални FSC стандарти по управление на горите. В страни без одобрен национален FSC 

стандарт, се разработва временен национален стандарт от международните основни индикатори, който се използва от 

сертифициращите органи като основа за оценка и сертифициране.    

 

Допълнителни стандарти, политики и процедури обхващат аспекти като недървесните горски продукти, проследяване на 

продукцията за горскостопански дейности, групова горска сертификация, частична сертификация на големи собственици, 

Малки или с нисък интензитет на ползване горски стопанства (SLIMF), изключване на площи от обхвата на 

сертификацията, използване на пестициди или интерпретации за ГМО. 

 

Кои търговски марки можем да използваме? 

FSC логото и търговските марки могат да се приложат върху сертифицирани продукти и да се използват с 

промоционални цели, ако сте FSC сертифицирани и сте подписали FSC лицензионно споразумение за 

използване на търговските марки. Всяко публично използване на търговските марки трябва да бъде 

одобрено преди публикуването му. 

 

Каква е структурата на разходите? 

Общите разходи за сертификация се състоят от разходи за услуги по 

одитиране и FSC годишна акредитационна такса (AAF). Таксата за одитиране е 

посочена в предложението и зависи от размера на организацията, нейното 

местоположение, горскостопански дейности, високи консервационни 

стойности, връзки със заинтересовани страни и т.н. 

 

FSC AAF таксата се определя на база 7 различни категории, отразяващи вида 

гора, управленските цели, продуктивността и мащаба. Фиксирана такса от 10 

USD се изисква от всеки сертификат и допълнително към нея се изчислява 

такса според хектарите и цената на хектар за различните категории.  

 

Различни цени на хектар се използват за различните категории управление на 

гори. Сертификатите изцяло класифицирани като SLIMF или Общностни гори 

са напълно безплатни т.е. техните площи не се включват в изчисленията и 

фиксираната такса за сертификат не е приложима.  

  

На хектар 

(USD) 

Категории управлявани 

гори 

SLIMF  нула 

Естествени гори – 

Общностни гори  

нула 

Естествени гори – с 

консервационни цели  

$ 0.0001  

Естествени гори – 
Тропически  

$ 0.0020  

Естествени гори - 
Бореални 

$ 0.0035  

Естествени гори – от 

умерения пояс 

$ 0.0045  

Плантации $ 0.0200  

 FSC AAF таксата на хектар е в USD към 

датата на публикуване на документа; моля, 

проверете fsc.org за актуализации.  
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Как стои въпросът с конфиденциалността? 

За да проверят коректното отчитане на сертифицираните обеми, нашите одитори ще имат нужда от достъп до 

конфиденциална информация, включително търговска информация. Конфиденциалността на вашите данни е гарантирана 

и нашите служители са задължени да спазват строги изисквания за конфиденциалност. Всички FSC FM сертификати са 

публично достъпни в FSC базата данни (http://info.fsc.org/) заедно с резюме на одитния доклад. Това включва 

информация за обхвата на вашия сертификат, основна информация за организацията, резюме на горскостопанския план, 

одитния процес и основни резултати от одита, включително доклади за несъответствия ако има такива. 

 

Какво включва сертификационният процес? 

FSC сертификатите се издават за петгодишен период. Извършва се начална оценка, като основа за сертифицирането, а 

след това се изисква провеждане на последващи годишни одити за поддържане на сертификата .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как се поддържа сертификата?  

Трябва да спазвате сертификационните изисквания, за да останете сертифицирани. Това се проверява чрез годишни 

одити. Preferred by Nature ви помага да сте в течение с изискванията, като редовно изпраща актуализации относно 

промените в системата на FSC. Ако се установят несъответствия във вашата система, трябва да предприемете подходящи 

и ефективни действия за отстраняването им.   

 

За осигуряване интегритета на FSC системата се прилагат строги изисквания относно предприетите мерки за отстраняване 

на несъответствията, които се класифицират като големи и малки. Обикновено повдигнатите малки несъответствия се 

проверяват по време на следващия годишен одит и ако предприетите действия за отстраняването им са били 

недостатъчни, те се прекласифицират в големи. Големите несъответствия трябва да бъдат отстранени в срок до 3 месеца, 

което изисква допълнителен одит за проверка на навременното им отстраняване. Неотстраняването на големи 

несъответствия или идентифицирането на пет или повече големи несъответствия по време на одит, ще доведе до 

временно спиране (замразяване) на вашия сертификат. Въпреки това временно спрян сертификат може да бъде 

възстановен, ако осигурите съответствие на вашата система, което се проверява чрез одит.  
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3. Основна 

оценка 

Предварителната оценка може да ви помогне да се подготвите за сертифициране. Включва 

първоначален преглед на управлението на горите и установяване на потенциални пропуски 

във вашата система. При FM сертифицирането, предварителната оценка е задължителна за 

всички плантации по-големи от 10,000 ha, всички типове гори (които не са плантации) по-

големи от 50,000 ha и територии с високи консервационни стойности. За SLIMF се прилагат 

отделни изисквания.  

След като подпишете договор за сертифициране и лицензионно споразумение за използване 

на търговските марки, е необходимо да се подготвите за сертификация. За да спазвате 

изискванията на FSC трябва да подготвите документи, да разработите система, да 

разпределите отговорностите и да обучите вашия персонал. Preferred by Nature определя 

лице за контакт с вас, което ще е на разположение по време на сертификационни процес.  

Провеждаме консултация със заинтересовани страни минимум 6 седмици преди основната 

оценка за FM и 30 дни за FM Контролирана дървесина. FM основната оценка винаги се 

провежда на място и има продължителност от 2 до 5 работни дни в зависимост от размера, 

достъпността и спецификата на организацията. Основните елементи от един одит на място са 

интервюта и публични срещи, преглед на документи и посещения на терен.  

Подготвяме доклад, представящ резултатите от одита. Всички установени несъответствия се 

описват, като повдигнатите големи несъответствия трябва да бъдат отстранени преди 

издаване на сертификата. Докладът преминава качествен контрол и се изпраща до вас за 

коментари. Въз основа на положително решение за сертификация се издава сертификат, 

който се публикува в базата данни на FSC. 

1.Предвари-
телна оценка 

2. Вашата 

подготовка 

4. Доклад и 

издаване на 

сертификат 

http://info.fsc.org/

