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 УСТОЙЧИВОСТ

ЗАКОННОСТ

СЪОТВЕТСТВИЕ

ПОДОБАВАЩО СТАРАНИЕ

КЛИЕНТСКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

ОТГОВОРНОСТ

ПРОЗРАЧНОСТ

РЕПУТАЦИЯ

РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ И НА ВЕРИГАТА
ЗА ДОСТАВКИ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

КАК ДА УВЕРИТЕ КЛИЕНТИТЕ СИ ЗА ПРОИЗХОДА НА 
ВАШАТА ДЪРВЕСИНА И ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ?
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УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ВАШИЯТ ДЪРВЕН 
МАТЕРИАЛ ИДВА ОТ ДОБРЕ 
УПРАВЛЯВАНА ГОРА ИЛИ ОТ ДРУГ 
УСТОЙЧИВО КОНТРОЛИРАН ИЗТОЧНИК

Дървесината и хартиените продукти са свързани с някои от най- 
сложните географски вериги за доставки. Сертифицирането на веригата 
за проследяване на доставчиците на дървесина е начинът, по който 
компаниите могат да покажат, че отговарят на нуждите на своите 
клиенти за законен и устойчив дървен материал и хартиени изделия. 
Много страни по света разработват допълнителни законови разпоредби 
към националното си законодателство за опазване на горите и защита 
на производителите в бранша. Тези два фактора създават среда, в която 
фирмите, част от веригата за доставки, имат възможността да покажат 
произхода на продукта и да го проследят по веригата на доставка, за да 
докажат, че е бил законно придобит и доставен до пазара.

ЗАКОННОСТ

* За повече информация относно нашата 
акредитация и детайли посетете:
www.sgs.com/forestcoccertification
www.sgs.com/forestmanagement

РЕПУТАЦИЯ

www.sgs.com/forestcoccertification
www.sgs.com/forestmanagement


SGS е доверен партньор на 
организациите по цял свят за 
предоставяне на решения в областта 
на сертифицирането на гори и 
проследимост на веригата за доставки 
на дървен материал. Ние осигуряваме 
независима оценка и сертифициране 
на дейности по управление на горите 
в съответствие с изискванията на 
Forest Stewardship Council (FSC™) 
и Програмата за Одобрените Forest 
Certification scheme (PEFC™). FSC 
е независима, неправителствена 
организация с нестопанска цел и 
се счита за една от най-важните 
инициативи на последното 
десетилетие за насърчаване на 
отговорно управление на горите 
по света. PEFC е международна, 
неправителствена организация 
с нестопанска цел, посветена в 
подкрепа на  устойчивото управление 
на горите (SFM) чрез независимо 
сертифициране от трета страна.

Сертификация за управление на 
горите

Сертификацията за управление на 
горите включва оценка и проверка 
на гората, съгласно определен набор 
от критерии, известни като стандарт 
за управление на горите. Стандартът 
обхваща екологичните, социалните и 
икономическите дейности, свързани 
с горите и е подходящ да отговори 
на специфичните местни нужди и 
изисквания на региона.

Сертификация на веригата за доставки

Сертификацията на веригата за 
доставки удостоверява, че продуктите 
произхождат от сертифицирани 
гори и потвърждава, че сложността 
на веригата за доставки и 
производствения процес за 
производство на дървен материал и 
изделия от хартия са проверени. Вече 
сертифицирани фирми за доставка 
на дървен материал са в състояние 
да твърдят, че техните продукти са с 
произход от добре управлявани гори 
или от други контролирани източници.

ГОРСКА СЕРТИФИКАЦИЯ И 
СЕРТИФИКАЦИЯ НА ВЕРИГАТА ЗА 
ДОСТАВКИ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

ПОДОБАВАЩО СТАРАНИЕ ЗАКОННОСТ

ПРОЗРАЧНОСТ

СЕРТИФИЦИРАНЕТО 
ОТ SGS ПОМАГА НА 
ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
ДА ДОКАЖАТ 
ЧЕ, ДЪРВЕНИЯТ 
МАТЕРИАЛ И 
ХАРТИЕНИТЕ ИЗДЕЛИЯ 
СА ПОЛУЧЕНИ И 
ДОСТАВЕНИ СЪГЛАСНО 
ПРИЛОЖИМИТЕ 
МЕЖДУНАРОДНИ И 
МЕСТНИ ИЗИСКВАНИЯ.



  
 

   
 
 

 

ОТГОВОРНОСТ

ПРОЦЕС НА СЕРТИФИКАЦИЯ НА ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ (СОС)

КАК ПРОТИЧА ПРОЦЕСЪТ НА
СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификация на веригата за
доставки (СОС)

Стъпка А -  Предварителна оценка на 
място. Състои се от общ преглед на 
процедурите, с цел да се гарантира, че 
разбирате изискванията за оценка на 
SGS и идентификация на възможните 
контролни точки в съответствие 
със приложимите СОС стандарти. 
Провеждането на този одит е по избор

Стъпка В – Посещение на място. 
Включва визуална проверка на всички 
съответни обекти и съоръжения във 
Вашата организация

Стъпка С – Проверка на място. 
Докладване относно процедурите 
за идентификация и разделяне, 
поддържани записи, интервюта със 
служители

Стъпка D – Коригиращи действия. 
Дискутиране на идентифицираните 
проблеми и необходимостта от 
предприемане на коригиращи 
действия

Стъпка Е -  Доклад за оценка: обратна 
връзка за резултатите от одита и 
даване на препоръка за сертификация

Стъпка F – Сертификация. При 
успешно преминал сертификационен 
одит и получено решение за 
сертификация, SGS издава сертификат 
и изпраща запитване за включване на 
Вашата организация в съответния FSC 
или PEFC интернет сайт

Стъпка G – SGS провежда годишни 
контролни одити, за да се осигури 
непрекъснато съответствие с 
изискванията на стандарта

Стъпка H - SGS извършва повторна 
оценка с цел пре-регистрация преди 
датата на изтичане на сертификата и 
издава нов такъв

ОЦЕНКА НА СЕРТИФИКАЦИЯ КОНТРОЛНИ ОДИТИ

Стъпка А
Предварителна 

оценка
на място

(по желание)

Стъпка B
Посещения на 

място

Стъпка C

Докладване на 
място

Стъпка D

Коригиращи 
действия

Стъпка D

Доклад за 
оценка

Стъпка F

Издаване на 
сертификат 

за 5 годишен 
период

Стъпка H

Ресертификационен 
одит на края на 
5-тата година

Стъпка G

Годишни контролни одити



 
 

 

   

Сертификация за управление на 
горите

Стъпка А – Предварителен одит 
на място. Включва преглед на 
процедурите с цел да се гарантира, че 
разбирате изискванията за оценка на 
SGS Qualifor и да се идентифицират 
възможните контролни точки

Стъпка B – Сертификационен одит. 
Състои се от следните етапи: 

I. Подписва се договор преди 
започване на процеса на оценка;

II. Разработва се лист за проверка, 
базиран на местните условия 
и изисквания, базиран на 
международните FSC стандарти;

III. Консултации с всички страни, 
заинтересовани от управлението 
на горите, които ще бъдат 
сертифицирани;

IV. Оценка на място, за да се 
определи до каква степен Вашата 
дейност отговаря на  критериите 
на системата за управление;

V. Провеждат се интервюта със 
заинтересованите страни, с цел 

изясняване на повдигнатите от 
тях въпроси, ако има такива, и 
Вашия отговор на тях;

VI. Провежда се заключителна 
среща, с цял представяне и 
обсъждане с ръководството на 
повдигнатите несъответствия 
и информирането им относно 
вашата препоръка по отношение 
на сертификацията;

VII. COC проверката гарантира, че 
всяка дървесина, използвана в 
производствения процес, е добита 
единствено от сертифицирани 
гори или ако не е, тя е ясно и 
адекватно разграничена;

VIII. Изготвя се доклад, включващ 
резултатите от проведения одит;

IX. Докладът се подлага на равни 
и вътрешни проверки, които 
позволяват контрол и коментар 
върху доклада от национално 
признати независими експерти в 
областта на горското стопанство. 
Докладът и коментарите от 
тези независими проверки се 
преглеждат вътрешно, след което 
се взема окончателно решение за 
сертификация.

Стъпка C – Сертификация. При 
успешно преминал сертификационен 
одит и положително решение за 
сертификация се издава сертификат

Стъпка D – Контролни одити. Първият 
одит е приблизително шест месеца 
след сертификационния одит, а 
последващите  посещения се правят 
най-малко веднъж годишно или по-
често, в случай, че има констатирани 
критични несъответствия, изискващи 
предприемане на коригиращи 
действия

Стъпка E – SGS извършва повторна 
оценка с цел пре-регистрация преди 
датата на изтичане на сертификата и 
издава нов такъв

Проверка на съответствието с 
приложимите нормативни изисквания

Сертификацията подпомага 
организациите, които са поели 
ангажимента да проверяват дали 
техния дървен материал или изделия 
от хартия са получени и доставени 
в съответствие с приложимото 
национално и местно законодателство. 
Все пак сертифицирането не отменя 
задължения на организациите, 
регламентирани в законовите 
изисквания, като например 
Регламентът на ЕС за дървения 
материал, на Закона Lacey в САЩ или 
на Австралийския закон за забрана на 
незаконната сеч.

НИЕ ЗАЩИТАВАМЕ 
ВАШАТА РЕПУТАЦИЯ 
И ПОМАГАМЕ 
НА ВАШАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДА  
НАМАЛИ РИСКА 
ОТ ДОСТАВЯНЕ 
НА ПАЗАРА НА  
НЕЗАКОНЕН ДЪРВЕН 
МАТЕРИАЛ ИЛИ 
ХАРТИЕНИ ИЗДЕЛИЯ.

Стъпка А
Предварителна 

оценка

Стъпка B*
Основна оценка

Стъпка C
Издаване на 
сертификат 

за 5 годишен 
период

Стъпка E
Ресертификационен 

одит на края на 5-тата 
година

Стъпка D
Регулярни контролни одити

ПРОЦЕС НА СЕРТИФИКАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ

ОЦЕНКА И СЕРТИФИКАЦИЯ КОНТРОЛНИ ОДИТИ

*Включва консултации и интервюта със заинтересованите от управлението на горите страни
  (забележката се отнася към Стъпка В от горната схема)



СЕРТИФИКАЦИЯТА ПОДОБРЯВА 
ВАШИТЕ ПРОЦЕСИТЕ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И 
РЕПУТАЦИЯТА

Сертификацията Ви позволява да 
демонстрирате съответствие с глобално 
приетите стандарти за управление 
на горите или за проследяване на 
продуктите. Ние работим съвместно с 
Вас, за да установим съответствието 
с приложимите стандарти и постигане 
на доверие към произхода на Вашите 
продукти.

Сертификацията спомага за 
подобряване на Вашите вътрешни 
процеси и производителност чрез 
използване на системен подход 
при проследяване на продукта. Ние 
спомагаме за подобряването на  
вътрешните системи за управление на 
продуктите във Вашата организация, 
с цел повишаване на ефективността и 
намаляване на разходите.

Сертификацията защитава 
Вашата репутация, като осигурява 
проследяване на продукта обратно 
към сертифицирания източник. Ние 
помагаме на Вашата организация да 
документира преките доказателства, 
удостоверяващи, че продуктите 
произхождат от сертифицирани гори и 
че продуктът отговаря на специфични 
екологични, икономически и социални 
критерии за управление.

Сертификацията Ви помага да въведете 
система за надлежна проверка. 
Сертификацията от  трета независима 
страна дава доказателство за 
съответствие с приложимите нормативни 
изисквания.

ОБУЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С  
УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ И 
ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ

Ние предлагаме голямо разнообразие 
от курсове за обучение, обхващащи 
управление на горите, сертификация 
на веригата за доставки на дървен 
материал и Регламента на ЕС за 
дървения материал. Моля, посетете 
www.sgs.com/training, за да откриете 
наличните във Вашия регион програми.

ДРУГИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ 
С УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ И 
ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ

Ние сме познати с богатата си гама 
от решения за управление на горите 
и веригата за доставки на дървен 
материал. Нашите услуги позволяват 
на широк спектър от организации 
да докажат съответствие с местните, 
националните и международните 
правила, както и да рекламират 
законосъобразността на своите продукти 
пред клиентите си. Ние помагаме в 
развитието на системите за надлежна 
проверка и имаме обширни познания за 
глобалните горски стопанства, веригите 
за доставка на дървен материал или 
хартия. Ние влагаме този опит за вашия 
бизнес, за да се подкрепи развитието на 
вашите системи и да се намали риска от 
доставка на незаконно добита дървесина 
или хартия.

Ние кандидатствахме да станем 
организация за мониторинг, съгласно 
чл.8 на Регламент 995/2010 на ЕС, с 
цел да се даде възможност на всяка 
организация, попадаща в обхвата на 
Регламента, да прилага системата за 
надлежна проверка, която да улесни 
съответствието с този регламент.

Други решения, свързани с управление 
на горите и веригата за доставки на 
дървен материал:

• Система за управление на околната 
среда (ISO 14001), сертификация и 
обучения;

• инспекции на продукти от дърво: обла 
дървесина и дървени трупи, дървени 
стърготини, чипс, пелети, трици, влакна 
и дървесен пулп, нарязана дървесина, 
фурнирни листове, шперплат, 
както и фумигация, управление на 
обезпеченията и финансовите услуги;

• проверка за съответствие на 
продуктите от дървен материал, 
предназначени за потребителите, 
в съответствие с изискванията на 
европейските, американските и 
японските изисквания

СЪОТВЕТСТВИЕ

SGS Е СВЕТОВЕН 
ЛИДЕР, КОЙТО 
СЕРТИФИЦИРА 
ДЪРВЕСИНАТА 
ОТ ГОРИТЕ ДО 
ПАЗАРА СЪГЛАСНО 
СВЕТОВНО ПРИЗНАТИ 
СТАНДАРТИ.

www.sgs.com/training
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ЗАЩО SGS? 

SGS е световен лидер в областта 
на инспекциите, верификацията, 
лабораторните анализи и 
сертификацията на системи и услуги. 
SGS e призната в световен мащаб 
като еталон по отношение на качество 
и почтеност. За компанията работят  
повече от 75 000 човека в над 1 500 
офиса и лаборатории по света.

Подобряването на процесите, 
системите и уменията във Вашата 
организация е ключово за Вашия 
успех и устойчиво развитие. Ние Ви 
помагаме непрекъснато да подобрявате 
и развивате вашите дейности чрез 
подобряване на представянето, 
управление на риска, подобряване 
на взаимоотношенията с клиенти и 
акционери и устойчиво управление.

С глобалното ни присъствие ние 
имаме натрупан опит в успешното 
изпълнението на мащабни и различни 
по сложност международни проекти. 
Нашите служители говорят местния език, 
познават културата и местния пазар и 
в същото време работят на глобално 
ниво по един последователен, изпитан и 
ефективен начин.

КЛИЕНТСКА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

ЗА ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА УСЛУГИТЕ

НА SGS СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА

ГОРИТЕ И ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ

ПОСЕТЕТЕ WWW.SGS.COM ИЛИ СЕ СВЪРЖЕТЕ

С FORESTRY-CERTIFICATION@SGS.COM

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

WWW.SGS.COM
mailto:FORESTRY-CERTIFICATION%40SGS.COM?subject=
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