ENFE & FSC & NEPCON пилотен проект „CeFCo” за FSC сертификация на фамилни гори
едновременно със Сертификация на горски предприемачи

Приблизителна програма за съвместната работа на ENFE & FSC експерти
в тестова страна по проекта – България в периода 21-23.07.2010 г.
Време и Място
21.07.2010 / сряда
13.05
13.30 – 14.30
Аерогара София
14.30
16.00
17.00 – 19.00
Хотела или в
База
„Царска Бистрица” /
Боровец

19.00 –
22.07.2010 / четвъртък
9.00 – 13.00
База
„Царска Бистрица” /
Боровец

13.0 – 13.30
14.00 – 17.00
Теренна обиколка

17.00 – 19.00...
Хотела или в
База
„Царска Бистрица” /
Боровец
19.00 –
23.07.2010 / петък
9.00 – 11.30/12.00
База
„Царска Бистрица” /
Боровец

12.00 – 13.00 ...
13.00 – 13.30
Аерогара София

Дейност

Участници

Посрещане на Едгар
Разговори по ENFE-BULPROFOR взаимоотношения,
стратегии и планове за развитие на ENFE & EK, BG New
Forestry Low ect…
Посрещане на Shoana /FSC
Пристигане в Боровец / 70 км от София
Настаняване в хотел.
Съвместна работа по Проекта CeFCo:
1. Свършената досега работа и факти от ENFE / FSC /
NEPCON.....
2. Разясняване на някои концептуални въпроси...
3. Свършена работа досега от BULPROFOR & FSC_BG / как
се разбира и как ще бъде тестван българския драфт на 2-те
сертификац.схема в България......
Свободно време /разходка и вечеря /

Antony Stefanov
Edgar Kastenholz /ENFE, Antony
Stefanov & Йордан Терзийски /
Васил Стипцов
А.Стефанов /Ж.Богданов
А.Стефанов /Ж.Богданов
Edgar Kastenholz / Shoana
А.Стефанов /Ж.Богданов
Edgar Kastenholz / Shoana

Закуска ....
Съвместна работа по Проекта CeFCo:
А.Стефанов /Ж.Богданов /
1. Обсъждане на БГ драфта за сертификат, изработен на
Edgar Kastenholz / Shoana
база Утвърдения за България FSC / SMARTWOOD SWSTD-BUL-2007-05 +
+ системни мениджъри за
SmartLogging /чек листа ......
3-те тестови обекта:
2. Запознаване и обсъждане на 3 тестови обекта за
Г.Георгиев – Севлиево;
сертифициране (специфики, задачи, препоръки, планиране Й.Терзийски – Самоков;
на дейности по сертификация на 3-те обекта)
В. Василевски - Славейно
+ В.Стипцов / М.Борисов
Обяд
Посещение на 2 бр. обекти в района на Боровец и Говедарци,
А.Стефанов /Ж.Богданов
в които се работи (е работено) и които ще подлежат на
Edgar Kastenholz / Shoana
сертификация по проекта.

Обсъждане на механизма за съответствие на
Й.Терзийски – Самоков;
българските предприемачи с изискванията на Smart
К. Димитр. – Цар.Бистрица
Logging. Възможности /допуски за пластично прилагане /
тълкувания и др.въпроси относно практическото
сертифициране.
 Преглед и обсъждане на чек-листите /приложимост на
датския модел за сертификация, от гл.т-ка на БГ ГС
практики.
Съвместна работа по Проекта CeFCo:
А.Стефанов /Ж.Богданов
Продължение на работата и разискванията от
Edgar Kastenholz / Shoana
теренната обиколка в контекста на 3-те тестови
модела / практики, които ще бъдат сертифицирани
+ В.Стипцов / М.Борисов
Отразяване на препоръки и забележки в българския
драфт на 2-те сертификационни схеми ......
Свободно време /разходка и вечеря /
Закуска ....
Съвместна работа по Проекта CeFCo:
- Заключителни дискусии
- Аранжиране на бъдещите стъпки и ангажименти за
сертифициране на 3-те тестови обекта в БГ.
- Аранжиране на приблизителна програма за NEPCON
активности по сертификацията на 3-те тестови обекти за
2010-2011 г..
- Обсъждане на бъдещите ангажименти за евентуално
учредяване на национален (БГ) сертификационен орган,
който да участва във/да бъде акредитиран от EFESC.
Препоръки.
- Други въпроси....
Пътуване: Боровец – Аерогара / Обяд по пътя
Изпращане / отпътуване на
Edgar Kastenholz /15.30/ & Shoana /15.00/

А.Стефанов /Ж.Богданов
Edgar Kastenholz / Shoana
+ В.Стипцов / М.Борисов

Антони Стефанов /....
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