
ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ENFE 
ДОКЛАД 

на  
инж. Антоний Стефанов Председател на УС на БУЛПРОФОР,  

член на ENFE от 2005 год. 
 

Организацията е призната като представителна за Европа. Tя защитава интересите на 
малките и средни фирми – контрактори от горския сектор (предимно дърводобивни и 

дървопреработвателни/за първична преработка/  фирми). 
 
На 09.12.2008 г. от 15.00 ч. в Горския дом в Брюксел се състоя годишната 
конференция на Европейската мрежа на горските предприемачи (ENFE), в която 
участваха: 
 Barrie Hudson (Chairman), UK   
 Simo Jaakkola, TAFFE, FIN 
  Francois De Meersman FEDEMAR 
  Robert Knysak, SPL, PL 
  Francois Pasquier, EDT, F 
  Torsten Kinnefors, SMF, S 
  Ulf Sandstöm, SMF, S 
  Antony Stefanov, Bulprofor, BG 
  Ioan Sberba, ASFOR, Ro 
  Michael Sachse, DFUV, D 
  Kees Boon, AVIH, NL 
  Bjarne Kallehauge, DSV, DK 
 Edgar Kastenholz, ENFE, SG 
 
Като наблюдател присъства и г-н Иван Гройчев от Асоциация „Общински гори” 
България,   
 
В дневния ред на конференцията се обсъдиха и приеха:  

1. Одобрение на Протокола от предишната конференция в Берлин 
/16.10.2007 год., което стана по същество, защото не беше обявено в 
дневния ред, т.е  не се  подложи на гласуване. 

Кейс попита и предложи, щото положителният опит от лицензионната практика  в 
Полша ще бъде промотирана в News paper-а на ENFE. 

2. Доклад за дейността на ENFE през изтеклия период (Barrie Hudson – 
председател, беше затруднен да изнесе писмен доклад и го направи в 
устна форма).  Фактически доклад не беше изнесен, защото всички 
присъстващи междувременно са били добре уведомявани, за дейноста. 
затова Бари предложи и се прие да се дискутират някои важни 
въпроси от съществено значение за ЕНФЕ:  

2.1.  В Берлин бяхме одобрили, че ще се обръща повече внимание на 
ролята на ЕНФЕ в европейския публичен сектор и събития.  В тази 
връзка, участието в MCPFE , където ЕНФЕ е бил говорител от името на 
Социалните НПО, е покзателно събитие. Събранието одобри факта, че 
Министерската конференция за опазване на европейските гори и другите 
организации, са били добра възможност за поддържане и нарастване на 
публичната роля/имидж/профайл на ЕНФЕ.  

2.2. Броят на срещите с европейската организация на агро-
предприемачите (CEETTAR) през изтеклата година са били достатъчно 
много.  Тяхната цел е била да се постигне по-добра координация на 
двете сестрински организации на европейската сцена. На ниво УС на 
ЕНФЕ е имало пространни дискусии до каква степен, колко далече 
трябва да се разпростре това коопериране. Една от обсъжданите 



възможности е била да се отиде към обединяване на двете „rural” 
(свързани със селските райони) организации в една по-силна 
европейска организация, такава каквато е и общата селскостопанска 
политика на ЕС. (Такива примери има в някои европейски страни, 
напр.във Франция, където “Entrepreneurs du teritoirs”  e една обща 
организация на всички предприемачи от аграрния и горския сектор, и 
която е с много голям авторитет и възможности за влияние върху 
френските политици! Друг добър пример са Дания и Швеция, където има 
много добро сътрудничество между аграрните и горските предприемачи.) 
Другата възможност за ЕНФЕ, на този етап е да се постигне друго ниво 
на по-близка интеграция само по въпроси от общ интерес.  

Като пример за добър социален диалог на европейско ниво се 
представи присъствието на ЕНФЕ като наблюдател, на срещата в 
Лисабон, където делегациите на CEETTAR и EFFAT (на европейската 
асоциация на работниците), заедно с Европейската комисия са 
рапортували за водените по между им дискусии и постигнати  
договорености. Тази среща е била много плодотворна и е позволила на 
вицепрезидентите на присъстващите организации да работят съвместно 
в едни много близки отношения.  

2.3. Необходимо е да се направи стратегически избор за 
дефинирането на ЕНФЕ, която е представителна за европейските 
„селски” (но за горския сектор) контрактори, като част от Горската 
производствена веригa (“Forest Value Chain”). Една добра възможност да 
се постигне добра координация /сътрудничество/ със заинтересуваните 
страни в горския сектор, под патронажа на MCPFE ще има през пролетта 
на 2009 г. на работна среща, където ЕНФЕ ще участва в 
организационния комитет. Отбеляза се в този аспект нашата утвърдила 
се вече добра съвместна работа със CEPI (индустриалната организация 
на производителите на хартия в Европа) , CEPF (Конфедерацията на 
собствениците на гори в Европа), UEF (Европейския съюз на 
лесовъдите) и други партньори от горския дом (Forestry House) в 
Брюксел. 

Събранието одобри следните решения: 
1. ЕНФЕ ще насърчава кооперирането между членовете на 

ЕНФЕ и на CEETTAR на национално ниво. 
2. ЕНФЕ ще дефинира областите от взаимен интерес  за 

развитие на плодотворно сътрудничество със  CEETTAR 
за провеждане на взаимни действия на европейската 
сцена. 

3. ЕНФЕ ще продължи да развива своите съществуващи 
връзки и взаимодействие с другите заинтересувани 
асоциации в горската производствена верига. 

2.4. EFECT the European Entrepreneurs Forest Certificate беше определен 
като много важна стъпка за ЕНФЕ. За съжаление от Берлин насам, 
нашата инициатрива не е претърпяла никакво развитие. УС представи 
много остро въпроса, че концепцията за Европейския сертификат трябва  
да бенифицира и двете страни – организациите членки, и ЕНФЕ като 
асоциация, защото той може да се превърне във важен инструмент за 
увеличаване финансовите ресурси, чрез напр. управленски такси за 
използуване и промотиране на сертификата.  

Основния проблем понастоящем е, че ЕНФЕ се нуждае от финансиране за 
изграждане на  системата EFECT. Секретариатът е набелязъл няколко 
източника, но засега те все още не са успешни. 
Улф /от Швеция/ представи шведския опит със сертификация на 
предприемачи, където този процес се поддържа както от предприемачите, 



така и от индустрията (основните участници в производствената верига). 
SMF (организацията на шведските горски контрактори) е много 
заинтересувана от въвеждането на EFECT, защото това наистина ще 
помогне за издигане ролята на горските контрактори. SMF е отговорен за 
получаването на средства от Европейските фондове чрез Шведските 
административни източници за въвеждането на Шведскатта 
сертификационна схема.   
Беше прието, че ЕНФЕ  трябва да се включи/да инициира като водещ, на 
един бъдещ проект на европпейско ниво, и с него да търси финансиране по 
различни схеми.  
Като приложение към Протокола от събранието се прие писменото 
предложение от ASFOR /румънската организация/, която също има опит със 
сертифицирането на горските предприемачи.  
 
3. Изпълнението на бюджета за 2007 год. /Анекс-3/ Годината е 

завършила с положителен резултат в размер на 3.000 €. Ясно е, че 
основната част от паричните потоци са формирани в резултат на 
изпълнението на проекта COMFOR. Както се прие в Берлин, считано от 
2008 год, в ход е схемата по която се плащат новите по-високи размери 
на членския внос. (За Булпрофор през 2009 год.той ще бъде 750€, през 
2010 - 900€, а от 2011 насетне по 1000€/год.  Бюджета беше приет от 
участниците в събранието. 
 

4. Разни въпроси, свързани с организациите членки: 
4.1. За съжаление австрийската организация се  е оттеглила от членство от 

края на 2008 год. Много е важно да се намери друга представителна 
организация от Австрия, която да замести Wirtschaftskammer . Михаел 
Заксе /от Саксония, Германия/ се ангажира по въпроса. 

4.2. IFCA – ирландската организация не е плащала членски внос от 3 
години, представяйки все различни обещания. Събранието реши да 
изключи от членство IFCA, като възложи на секретаря да извърши 
формалностите по тази процедура. 

4.3. Възобновени са контактите с Швейцарската асоциация. Едгар и 
Франсоа бяха поканени да подготвят следващия УС рано през 
следващата година. 

4.4. Събранието напомни на организациите членки, че са отговорни да 
насърчават други организации за нови членове на ЕНФЕ. 
 

5. Избори на нови членове на УС и на Председател. 
Две предложения на УС бяха разгледани:  
- За един нов член на УС : на мястото на навършилия 3 години Torsten 

Kinnefors, да бъде избран шведа Ulf Sandström  от SMF. Поради 
липсата на други предложения, това на УС се прие с  единодушие. 
Председателя Бари  Хъдсън благодари за 6-годишната добра работа 
на Торстен. 

- За президент на ЕНФЕ /ежегодна номинация и избор, съгласно 
Устава/ беше преизбран Бари Хъдсън. Той направи уговорката, че 
този път наистина ще му е за последно, защото иска да си гледа 
спокойствието, тъй като и без това е отдавна пенсионер.  

По-долу в табличката са изобразени членовете на УС, с годината когато им 
изтича мандата (3-годишен). 

  Until GA 
Chairperson Barrie Hudson 2009 
Board Member Kees Boon 2010 
Board Member Michael Sachse 2010 



Board Member Simo Jaakkola 2010 
Board Member Ulf Sandström 2011 
Board Member Francois Pasquier 2009 

 
6. Следваща годишна конференция – се прие да се състои на 12-13. 

Октомври 2009 год. в Копенхаген, Дания. 
 

7. Други: 
7.1. Как трябва ние да „изтъргуваме” инструментите на COMFOR. 

Трябва да се набележи с маркетинг планът към проекта КОМФОР, по 
който в момента се работи. Понастоящем инструментите по КОМФОР не 
са още признати като продаваем продукт. Независимо от това, ние сме 
длъжни да дискутираме дали и как можем в дългосрочен план, да 
извлечем ползи за членовете на ЕНФЕ, от споделеното участие на 
собствениците на гори заедно с контракторите от нашите организации в 
инструментите по КОМФОР. 

7.2. Всички делегати бяха въодушевени от решението на УС да проведе 
настоящия (утре – на 10.12.2008г) семинар в Брюксел. Като отправна 
точка за дискусиите утре се прие писмения документ на БУЛПРОФОР, 
съдържащ предложения до Европейския Парламент (Анекс-4) /същия е 
публикуван в www.bulprofor.org в специалната рубрика за семинара. 

 
С така изчерпения дневен ред, събранието беше закрито.  
 


