
ДОКЛАД 
от  

инж.Антоний Стефанов – Председател на БУЛПРОФОР 
 
за  

резултатите от проведената на 16-19.10.2008 г в гр.Гмунден, Австрия Годишна 
конференция на Съюза на европейските лесовъди 

 
 
 От 16 до 19 октомври 2008 г. в гр. Гмунден, Австрия се състоя годишната 
конференция на UEF /Съюз на Европейските лесовъди - СЕЛ/. Присъстваха 
представителите на 14 организации членки, като гласовете бяха 21 (в т.ч. 7 на членовете 
на УС). България беше представена от инж.Антоний Стефанов, председател на 
БУЛПОФОР, едната от двете организации членки /Съюзът на лесовъдите в България 
нямаше свой представител/.  
 
I. Откриването на годишния форум на СЕЛ (16.10.2008г.) беше съпроводено с официални 
изявления на:  

 Президента на ЕСЛ – Хакан Нистранд, Финландия; 

 Директорът на горския център за обучение и квалификация в Гмунден / Fast 
Ort, домакин на цялото събитие – Волфганк Жириковски; 

 Президента на Съюза на австрийските лесовъди – Фриц Ганстер (www.der-
forester.at); 

 Зам.Председателя на Департамента по горите на федералното министерство 
по земеделие, горско стопанство, околна среда и води – Йоханес Шима. 
(www.lebensministerium.at)  

  
Обичайния семиинар, който съпровожда конференцииите на ЕСЛ, тази година беше на 
много актуалната тема: "Дървесина и енергия – новите възможности ". (16.10.08) 

 
Основния доклад по темата изнесе проф. Михаел Народославски  

(prof.Dr.Michael Narodoslawsky) от Технологическия университет в Грац, обл.Стирия.  
Ключови въпроси разгледани в този много интригуващ доклад бяха: Потенциалът 

от дървесна биомаса в Европа и Как се диспонира този въпрос в европейския контекст на 
устойчиво развитие. Неговата презентация, както и основните моменти от другите такива ще 
бъдат представени на семинара на БУЛПРОФОР на 13-15.10.08, във Велинград. 

 
Представители от страни членки направиха също много интересни презентации, а 

именно:   
- „Биоенергия, промени в климата и въглеродния баланс” от Юхан 

Сеппа, Финландия; 
- „Дървесината като енергиен източник. Какво казва горската 

икономика?”  от Бруно Чиноти, Франция; 
- „Използуването на дъресна биомаса – сегашна ситуация и 

ограниченията в Испания”  от Едуардо Толосана /Профор/ и 
И.Амбросио /Политехническия университет в Мадрид. 
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II. В дневния ред на конференцията на СЕЛ (на 17.10.2008 год.), както обикновено, 
се съдържаха отчети на всеки от членовете на УС, а именно: 
 -   Хакан Нистранд /Финландия/, председател на СЕЛ  (Презентация на 

Хакан Нистранд /Финландия/, председател на СЕЛ) - представи сбито експозе/списък с 
всички проведени от членовете на УС срещи, участия в различни национални и 
международни форуми, изработени документи, писма, по-важни кореспонденци и 
реализирани контакти на европейско ниво.  
- Вицепрезидентът Михаел Даймер /Германия/( Презентация на 

Вицепрезидентът Михаел Даймер /Германия) презентира работата с 
младежките/студентски организации от страните членки, в т.ч. в международния 
горски къмпинг-семинар; много плодотворните контакти с Международната горска 
студентска асоциация, в т.ч. посещение на 36 Международен Горски Студентски 
Симпозиум през м.08’2008г в София (www.ifssbulgaria.com);  проектът „пътуващи 
семинари”, който ще съчетае самофинансиране, вкл. от националните 
представители и допълващо плащане от спонсориращи фондации (Hetie Foundation 
– до 50% от пътните, дневни и нощувки разходи).  За пореден път на конференция 
на ЕСЛ участват с финансовата му подкрепа (50% от таксата за участие, т.е. от 
всички разноски по пребиваването) студенти /сега те бяха по един от 4 страни/.  
- Вицепрезидентът Пьотър Грайгер/ Полша  (Презентация на 

Вицепрезидентът Пьотър Грайгер/ Полша ) представи дейността на ЕСЛ с горските 
предприемачи /основно с ENFE, чийто член също е и БУЛПРОФОР/, а още по-
подробно се спря на проведената на 5-7.11.2007 г. във Варшава 5-а Министерска 
конференция за опазване на горите в Европа /MCPEF/, както и за ролята на ЕСЛ 
като една от основните организации в групата на социалните партньори на 
европейските горски администрации (членове на тази група са: ENFE /Европейска 
мрежа на горските предприемачи/, BWI /Международни строителни и горски 
работници/, UEF & PEFC /Програмата за потвърждаване на схемите за горска 
сертификация (на паневропейско ниво). 
- Вицепрезидентът Нийлс Кристиансен /Дания - презентира 
изпълнението/състоянието на интернет страницата на ЕСЛ, в т.ч. с данни: за 
реализирани 54860 посещения /за последната година/, като най-много са 
заинтересувалите се от САЩ и Канада. Интересното е че от България не е 
регистрирано нито едно посещение на www.european-foresters.org. /Конкретно за 
българските организации членки характерното е, че не сме актуализирали данни 
през последните 2-3 години, което не говори никак добре за нас. Не може да ни 
успокоява факта, че същото не са правили и повечето от останалите организации 
членки. 
- Секретарят на СЕЛ Мариян Стоическу / Румъния - представи 
развитието на професионалните отношения и размяната на делегации на 
организациите-членки за обмяна на опит, както и за севместни спортни прояви, 
вкл. и с организации от балканските страни, които все още не са членове на СЕЛ. 
- Помощник секретарят Ерве-Немоз Ражо /Франция - презентира 
излезлите до сега 6 броя на електронния вестник на ЕСЛ с новини за 
организацията и за по-важни прояви на нейния председател и членовете на УС. 
Всичките са налични и могат да се изтеглят от страницата на ЕСЛ: www.european-
foresters.орг.  
- Касиерът на ЕСЛ - Бьорн Карлсон / Швеция представи Финансовия 
отчет за 2007 г. При бюджет от 31716 Евро, общия размер на приходите /само от 
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членски внос/ е бил в размер на 32800, а разходите - 33600, от които 66% за срещи 
и конференции. Бюджетът за 2008 год е в размер на 39100, при направени към 
момента 37700 приходи и 30300 разходи. 

  
Конференцията прие План за действие за 2009 година, както и бюджет. 
  
Други важни теми, които се обсъждаха на конференцията бяха: 

  
 Декларация на ЕСЛ по случай Първата Европейска седмица на гората, ( 
ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЪРВАТА ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ГОРАТА) която се чества в 
Брюксел на 22-24 октомври 2008; 
 

 Първия драфт на Методиката за оценяване на недървесните продукти и 
услуги от горите (линк към драфта) която е плод на усилената дейност на 
специална работна група създадена и работеща под егидата на ЕК /след проведени 
11 работни срещи/. 

  
Последна, но не по важност беше точката за приемане на нови членове. Приеха се 

лесовъдски организации от Албания /Асоциация на специалистите лесовъди в Албания/, 
Испания /повторно приемане на ПРОФОР, след нейното самоизключване/ и от Дания 
/втора организация – Асоциация на дипломирани и студентите по горско стопанство/. 
  
Конгресът на ЕСЛ  ще се проведе в гр. Йедлниа (Jedlnia), Полша (на 130 км на ЮЗ от 

Варшава), на 4-8 юни 2009, при такса за участие в размер на 440 евро. Основна тема на 
съпровождащия семинар ще бъде: „Защита на хабитатите и видовете в горите с основно 
дървопроизводителни функции, в светлината на НАТУРА-2000”. 

 
  

 
III. Пътуващата част от семинара /на 18.10/, беше не по-малко интересна. 

Посещенията на конкретни обекти направиха картината съвсем реална.  
 
1. Голяма топло- и електро-централа (SWH / Bioenergieverbund Amstetten GmbH / 

www.swh.co.at) в Амстаттен, която е предмет на публично-частно партньорство 
между областта, държавата и частния бизнес е със следните основни 
параметри:  

- термален капацитет - 30 MW  
- термално производство - 80.000 MWh/year;  
- капацитет за електроенергия – 5 MW; 
- производство на „зелена” електроенергия – 40.000 MWh/year; 
- годишна консумация на биомаса -  340.000 srm /пространств.м3;  
- обем на инвестицията - 21 Мio Euro;  
- редукция на CO2 – ca. 30.000 Tonne/year; 
- начало на дейността – 2006 год.  

 
 2. Местна топлоцентрала в Ноестадт (Neustadtl) с 2111 жители, върху площ от 4792 
кв.м., 41% лесистост, надм.в-на 230-560 м., която е инвестиция на 25 горски фермери, 
обединили се в един кооператив.  Други параметри: 
  - инвестиран капитал – 1 Mio Euro; 
  - термално производство:  

= етап 2003 год – 500kW,  
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= етап 2008 год – 500kW, или общо 1000 kW; 
  - прокарана топлопреносна мрежа – 2.200 кm; 
  - консумация на 2.500 м3 дървесен чипс; 

- захранвани обекти /консуматори – 40 бр /очаква се евентуално леко 
повишаване на бройката/; 

- дървесна биомаса като енергиен източник за населението на Ноестадт 
съставлява 28% от всички традиционни източници, в т.ч. дърва за огрев – 11%, 
пелети – 3% и чипс (вкл. и най-вече от централата) – 14%. 

- капацитета на котлите в kW за 2006,   2007   и 2008 год е както следва: 
 = от пелети:    от   437, на   517, на  606; 
 = от дърва за огрев: от 4372, на 4376, на 4149; 
 = от дървесен чипс:  от 2777, на 3320, на 4367. 
Странични/допълнителни ефекти:  
 = икономия на 170.000 литра/год на течно гориво; 
 = намаляване с 470.000 кг емисиите от СО2/год.   

 
3. Интересен детайл от програмата беше посещението на RIZ /регионален 

иновационен център на Амстеттен, модерна изцяло отворена към бизнеса 
структура, която организира посещението на европейските лесовъди в 
областния и регионалния център. В неговата зала се състояха няколкото 
„зелени” презентации, вкл. с общи статистически данни за горското стопанство 
и структурата на управление на австрийските гори.  

 Основни дейности на Центъра (www.riz.at) са да консултират собственици и 
предприемачи за: 

- осъществяване на контакти със съответно компетентните 
регионалните власти; 

- зелено строителство и управление; 
- финансиране и инвестиции; 
- ползуване на офис техника, интернет, зали за семинари и др.събития. 

 
  
IV. Някои от по-интересните контакти осъществени по време на конференцията. 

 
1. Курт Рамскоглер е горски предприемач /собственик на фирма „ЛИЕКО”, www.lieco.at/  
– основен спонсор на конференцията в Австрия. Присъства едва в последния ден, когато 
се върна от бизнес начинание в Сочи. Ръководи един от най-големите горски разсадници в 
Австрия, а и в цяла Зап. Европа, която се явява инвестиция от Лихтенщайн. Срещата ни е 
предварително уговорена (познаваме се от посещението му в БГ през късната есен на 
2007 год с делегация на Европейската конфедерация на собствениците на гори). Неговия 
метод на отглеждане на фиданки с пръст около корените за нуждите на масовите горски 
залесявания е мн.ефективен. Цяла Австрия и повечето европейски страни залесяванията 
са с такива фиданки. 
 За нашето възможно сътрудничество каза, че не забравя и все така много иска да 
развие бизнес отношения с България.  

Договорихме се през пролетта на 2009 год. да организирам и заведа български 
предприемачи и спецалисти в неговия разсадник в Kalwang /средна Австрия, за да видят, 
разберат и се обучават на неговия/техния опит. Дори иска да съдейства с връзките, които 
има, щото австрийските компетентни власти да поемат разноските за това.   
 В негово лице, сериозните български предприемачи могат да имат сериозен 
партньор за нов бизнес в БГ, защото от думите му ясно прозира идеята му да стъпи на 
българския пазар, за което е готов на определени инвестиции, при намиране на точното 
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партньорсство. Той каза, че не е било никак трудно да го направи в Русия, сега и в 
Украйна, значи ще успее и в България! 
 
2. Ярослав Габзсдил / от ЧЕХИЯ , който е държавен служител. Занимава се с 
устройство/ колега е/. Ангажира се да организира наше посещение (за около 8 души 
лесовъди/специалисти). В кръгът на нашите интереси ще бъде опитът на чехски фирми в 
организацията и провеждането на дърводобив в държавни и в частни гори, както и  
лесоустройство. Общо за 2/2.5 дни.  

Ярослав е много въодишевен и показва силна ангажираност, защото обича 
българите. (Техния председател е завършил агрономия /лозаро-винарство/ в България и е 
сигурно, че ще бъде заинтригиван.) 
 В Чехия вече имат харвестри, но проблемите между държ.контролни служби и 
частните предприемачи са също много комплицирани, както и в българия. 
 Лесоустройството им е много напред. Пробили са в Украйна, а се готвят и за 
Молдова, вкл. със системата ТОПОЛ, която са доразвили специално за тях.  

Разработили са и прилагат система за регионално планиране. Даде ми специален 
материал на риски език, писан за украинците. Това е перспективно за нас и аз се 
заинтересувах, тъй като в моята разработка (книга на Фондация „Силвика”, том-2) за 
връзките между многофункционалното горско планиране и настоящото планиране в БГ, аз 
предлагам именно това. 
 Засега имаме първоначална уговорка за пролетно посещение, евентуално през 
м.май. Обясних, че трябва посещението да се съгласува и синхронизира и с Рамскоглер, 
т.е. ние ще съчетаем двете пътувания - а именно в Австрия при разсадника на Рамскоглер 
и евентуално друг предприемач в района на Kalwang, с това в Чехия/ Моравия.  

Получи се добра комбинация, стига да можем да събера 2 коли желаещи!? 
 

3. Леополд Иван / от Австрия,  Представител на организацията на частните лесовъди в 
Австрия (не контактува добре на английски), но се разбрахме да разменим ел.поща и да 
договорим среща догодина пролетта в Австрия, в кръга на нашето посещение, на което  
(след миналогодишното, 2007 год, посещение и срещи в Австрия) да се запознаем още по-
подробно с дейността на австрийските частнопрактикуващи лесовъди. 
 
4. Пьотър Грайгер /от Полша – ще се срещнем и поддържаме общи позиции за 
състоянието на горските предприемачи в страните от Източна и Централна Европа в 
контекста на Програмата за развитие на селските райони. Срещата я подготвяме с полския 
колега от техния Съюз на горските предприемачи (Роберт Книсиак), но Грайгер като 
вицепрезидент на ЕСЛ отговорен за връзките с горските предприемачи, стои на същите 
позиции, че „за да има устойчиво горско стопанство, трябва горското предприемачество 
да бъде също устойчиво”! Впрочем това ще е и темата на семинара в Брюксел 
(„Устойчивото ГС се нуждае от устойчиви горски предприемачи”), който ще се състои на 
10.12.2008 год, и на който са поканени евродепутати от страните членки в ENFE.  
 
5. Христодулу Христодулу / от Кипър – в горското ведомство на Кипър отговаря за 
горските мерки по Програмата за развитие на селските райони. Имат вече известен опит. 
Инициативата е в тях, те осъществяват функцията на пряк контролен орган. Има 
организирани международни консорциуми, които участват/кандидатстват за проекти по 
трите мерки. Изришно ме предупреди, да избягваме определени фирми от други  
балкански страни, които са създали не малко проблеми за тях. Той получава пряко от 
Брюксел информация по горските и др.мерки и се разбрахме по-интересните неща да  
препраща и на мен.  


