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ПРОГРАМА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ    2015 
 
 

Във връзка с чл.115 от Закона за горите Ви 
информираме, че SGS България ООД 
предлага обучение и сертифициране на 
дърводобивните и дървообработващите 
фирми по международен стандарт за 
проследимост на веригата за доставки 
FSC/CoC или ISO 9001:2008 Системи за 
управление на качеството. 
 
Сертификати по горните стандарти ще се 
изискват от 01.01.2016 г. за търговците, 
участващи в процедурите за дърводобив 
или закупуване на дървесина от ДГС/ДЛС 
или Общините - собственици на гори. 

 
 

 

ПРЕДВИД ГОЛЕМИЯ БРОЙ ЗАСЕГНАТИ ТЪРГОВЦИ, SGS 
БЪЛГАРИЯ ЕООД ПРЕДЛАГА СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА 
СВОИТЕ КЛИЕНТИ ПРИ РАННО ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС 
Закон за Горите 
.... 

 „Чл. 115. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) (1) Държавните горски стопанства, държавните 
ловни стопанства, както и общините - собственици на гори, могат да предоставят до една трета 
от годишното си ползване на дървесина за добив или за преработване на търговци, които:  

1. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2014 г.) осъществяват дейността си и са със седалище и адрес на 
управление на територията на:  

а) община, в която попадат територии на съответното държавно горско стопанство или 
държавно ловно стопанство, в което се извършва ползването на дървесина, или  

б) съответната община, в случаите, когато ползването на дървесина се извършва в горски 
територии - общинска собственост, и.  

2. (в сила от 01.01.2016 г.) притежават документ за съответствие с международен 
стандарт, издаден от независим орган по сертификация, свързан с дейностите по добив и/или 
преработка на дървесина. 

(2) Документът за съответствие по ал. 1, т. 2 следва да удостоверява, че търговецът 
прилага някоя от следните системи за:  

1. устойчиво управление на гори, или 
2. контрол върху произхода на дървесината и произвежданите продукти, или 
3. качество на производствения процес и предлаганите продукти и услуги.” 

 

КОНТАКТИ: 
 
SGS България ЕООД 
МЕГАПАРК Бизнес център 
Офис С, етаж 6 
Бул. Цариградско шосе 115 - Г 
1784 София 
Тел: 02 910 15 
 
инж. Милен Иванов  
тел: 0882 069 174 
e-mail: milen.ivanov@sgs.bg 
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