Двустранни разговори между БУЛПРОФОР и ЕНФЕ по въпроси от взаимен интерес
София/Боровец, 21-23.07.2010
Предварително набелязани теми за дискутиране :
A. Участие в различни проекти, вкл. CeFCo, с двояка цел:
-

Натрупване на административен капацитет и конкретен / специфичен опит на
членове на БУЛПРОФОР в съответните области...

-

Акумулираните финансови ресурси, които да ни помогнат освен за други участия и
активности, още и за издължаване на вноските към ЕНФЕ /членския внос (900 евро
за 2010 г, и по 1000 от 2011 нататък) и др. организации в които членуваме.

B. Акредитация на БГ – орган, съосновател и/или член на новоучредяващия се Европейски
Съвет за Компетенции в Горското стопанство и Околната среда - EFESC. У нас
такава специализирана организация, може да бъде напр.съществуващия към БУЛПРОФОР
„Център за насърчаване на обучението и квалификацията за дейности в ГС”. Основна
нейна функция ще бъде да акредитира национални програми за обучение на горски
работници и на предприемачи и да ги сертифицира като правоспособни (както е описано тук
по-долу в C & D).
C. Да се извърши трансформация на съществуващи, както и създаване на нови (съобразени с
европейските изисквания) програми по които работници и предприемачи да се обучават
/квалифицират, с оглед тяхната квалификация да е признавана в рамките на целия ЕС.
D. Сертификацията за правоспособност в Европа, а така също и в България ще се извършва на
базата на следните две сертификации: (В тази посока са и дейностите по обучение и
квалификация, в които БУЛПРОФОР има вече успешна практика.)
 ConCert – Сертификация на EU/BG контрактори в предприемачески умения в
горските операции /дейности (конкретни умения по различни дисциплини).
 ECS – Сертификация на оператори на мот.триони, на машини за работа в горите и
за други умения за работа в горите – нещо, което в БГ вече действа и има наредба.
E. Създаване на Български (регионална/местна) EFECT Схема за сертификация на
контрактори , съобразно изработените 1-6 Criterios & BG индикатори за добра ГС практика
на предприемачите, на базата на съществуващи подобни стандарти, в т.ч. и на FSC, PEFC
(not yet), SmartLogging, CoC, ISO 9001:2008 BS OHSAS 18001:2007 и ISO 14001:2004....
 Поемане на функция от страна на БУЛПРОФОР като сертифициращо тяло за
горски предприемачи, на базата на сертификата √ EFECT.
F. Стъпки на БУЛПРОФОР към създаване в България на PEFC акредитиран представител за
по-широко популяризиране на Пан-европейските критерии за устойчиво управление на горите.
Бихме искали такъв предствител за България да стане БУЛПРОФОР.
 Булпрофор ще се ангажира със създаването на регионален /национален PEFC
стандат (схема), вкл. с действия за акредитация на тази схема, с оглед на бъдещо
сертифициране на горски стопанства по този най-широко прилаган в света и Европа
сертификационен стандарт за отговорно ГС управление. С Едгар да консултираме
бъдещи стъпки от наша страна.
G. Други въпроси, в т.ч.: Съвместни проекти за ВЕИ от дървесна биомаса, налагане в България,
по примера напр. на Австрия, Финландия и др.; Финансиране на проекти по ГТП (Горската
технологична платформа), е ли възможно изобщо да се работи по нея, има ли Едгар някаква
представа и познава ли такива или други подобни успешна практика...
H. Първостепенен по важност за БУЛПРОФОР и за бъдещето на горските предприемачи в
България е получаването на европейска подкрепа за недопускане на държавен монопол в
„горските операции”, както се очертава и в проектозакона за горите.
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Дискусиите по тези и други въпроси от взаимен интерес се провеждаха с прекъсвания, съгласно
предварително планираните теми, в свободен порядък и в приятелски дух, с оглед желанието на
Изп.Секретар на ЕНФЕ – Едгар Кастенхолц да бъде максимално полезен.
От страна на БУЛПРОФОР участваха: инж. Антоний Стефанов - Председател на БУЛПРОФОР,
доц. Васил Стипцов - член на УС, инж. Йордан Терзийски, П-л на Етичната комисия на сдружението
и участник в проекта CeFCo.
Резултати от срещата:
БУЛПРОФОР се ангажира с определени активности, които по твърдото убеждение на 2-те страни в
разговорите, ще доведат до по-добри перспективи, с подчертано европейски почерк, за сдружението
ни и за неговите партньори в бъдеще.
1. БУЛПРОФОР да състави и оформи съобразно законодателството, документация за
признаване на разходи за положения до момента труд по проекта CeFCo (за организация и
провеждане на 2 семинара: в София и на Юндола, с материали по проекта), както и по
организация на срещата в Боровец, общо в рамките на ок. 900 Евро. Сумата вместо да се
инкасира като хонорари, след получаването й, ще бъде платена обратно на ЕНФЕ като
дължим членски внос на БУЛПРОФОР за 2010 г.
2.

Оттук насетне във връзка с дейността ни по проекта CeFCo, да се съставят Time Sheets по
хора и свършена работа, заедно с оправдателни документи (хонорар сметки) на името на
физическите лица от страна на БУЛПРОФОР. Сканирани копия на тези документи за
свършена работа (преведени на английски език) ще изпращаме като официални
оправдателни документи по проекта, съгласно изискванията за проекти финасирани от ЕК.

3.

ЕНФЕ ще изплати суми за самолетните билети за пътуванията на представителя на
БУЛПРОФОР до Копенхаген (13.10.2009 г), както и 60% от стойността за бъдещите пътувания
по проекта до Лисабон (27-28.09.2010) и Брюксел (10.2010). Останалата сума е от
самоучастието по проекта.

4. Като съставна част по проекта CeFCo - Подготовка на Български индикатори за SmartLogging,
сертификата за контрактори, като за целта се проучи немския опит с прилагането на техния
RAL (prof.Forest operatopns: Eric Findeis). Добрата практика /идикатори да ги използуваме в
националния EFECT (по т.5) е възможно/желателно.
5. Паралелно разработване от БУЛПРОФОР на национален EFECT стандарт за горски
предприемачи за България. Стъпки на национално ниво за неговото припознаване от
Държавната горска администрация (най-добре е да имаме нейната институционална
подкрепа) и от Индустриалците.
6. CоnCert / ESC сертификация в България – трябва да станат програми за обучение на
работници (ESC) и контрактори(ConCert), по адаптирани „европейски” програми.
БУЛПРОФОР да инициира/създаде/ активизира своя център, чийто р-л е доц.Стипцов, в
следните направления:
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a. създаване и акредитация на Национален Комитет EFESC – НПО организация
(статута на организацията подлежи на допълнително уточняване, според опита в
другите страни – ще се дискутира на срещата в Брюксел през м.10).
b. От своя страна БУЛПРОФОР на базата на своя Център, съвместно с ЛТУ и 2-4
Горски техникуми да създаде „Национален учебен център за квалификация на
горски работници и предприемачи” за дейностите в горското стопанство. Същия
ще бъде акредитиран от Националния EFESC орган (по т.а) да издава сертификатите
CоnCert / ESC за България . Същите ще бъдат валидни за цяла Европа, по силата на
акредитацията от EFESC.
7. В контекста на т.6, и на ситуацията, която доц.Стипцов най-добре обрисува, Едгар предлага
да работим заедно (а и той лично се ангажира!) за инициирането и реализацията на
европейски проект за обучение на работници и предприемачи за предотвратяване на
злополуки в горите с участието на европейски силно разпознаваеми експерти, като:
K.Salvingol, Eric Findeir, Uri Bikosh (Словения) и др, като мултиплициране на словенския опит
(там е реализиран от същите хора подобен успешен проект). Проектът ще изисква много
добра институционална подкрепа от горската администрация /МЗХ/, а така също от ИАГ и
други заинтересувани страни. Трябва да стане ясно, че са необходими инвестиции за
безопасност, което ще е лайтмотива на проекта. Могат и е добре да се привлекат и студенти
– бакалаври и магистри, за да опитаме и по програмата Леонардо Да Винчи. Иначе мястото
на такъв проект е за финансиране от Европейския Социален Фонд.
8. Edgar като член на Общото Събрание на PEFC от квотата на социалните партньори, като
представител на европейските горски предприемачи (ENFE), лично ще разговаря с г-н Ben
Gunneberg – Ген.Секретар на PEFC. В предварителен разговор с него, вече е сондирал
неговото мнение и е разбрал, че от PEFC са заинтересувани и желаят да се установят
постоянни контакти с България. Така,че инициативата на БУЛПРОФОР е добре дошла и
напълно се вписва в контекста на ENFE ангажиментите, да бъде основен социален партньор
на европейската сцена на PEFC. В най-скоро време ще получим инструкции как да действаме
и какви стъпки да предприемем.*
9. Във връзка със зачестилите напоследък оплаквания на горските предприемачески съюзи от
някои източноевропейски страни за взаимоотношенията им с държавните администрации,
Едгар вече е провел първоначални разговори с Ген.Секретар на EUSTAFOR (Европейска
Асоциацията на държавните горски служби). В момента той подготвя общата позиция на
ENFE по въпроса, която ще бъде отстоявана в предстоящите в най-скоро време двустранни
разговори. Едгар добре разбра актуалната ситуация в България (случаи на нелоялна
конкуренция от страна на ДГС/ДЛС спрямо частните предприемачи, участието им в конкурси,
най-разпространени корупционни практики и т.н.), както и основните промени предложени с
новия проектозакон за горите. При окончателната редакция и при разговорите, той ще си
послужи с някои от тях като пример.
*Преди редакционното приключване на настоящия материал вече получих известие от Едгар и
лично послание от г-н Гунеберг. Определено е и лицето за контакти с нас.
Систематизирал:
Инж. Антоний Стефанов, Председател на БУЛПРОФОР
София, 27.07.2010 г.
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