Доклад
от
инж. Антоний Стефанов – Председател на БУЛПРОФОР
за
Общо събрание на ENFE проведено в Лисабон на 27.09.2010
Дата: Понеделник, 27 септември, 2010
Продължителност: 15.00-18.00 hrs.
Адрес: Lisbon, Av. 5 de Outubro, 35, Confederação da Indústria Portuguesa
Присъстващи:
Simo Jaakkola, Chairman, Koneyrittäjien liitto (KL) / Финландия
Bjarne Kallehauge DSF /Дания
Robert Knysak, SPL / Полша
Francois Pasquier, EDT + Enaut Helou, EDT / Франция
Michael Sachse, DFUV / Германия
Joana Faria, ANEFA + Filipe Roque, ANEFA / Португалия
Antony Stefanov, BULPROFOR / България
Ioan Sberba, ASFOR / Румъния
Edgar Kastenholz, Secretary / Германия
Съгласно предварителния дневния ред, на събранието се разгледаха въпроси и
предложения, а по-основните въпроси и решения, са както следва:
 Наскоро основаната Асоциация на австрийските предприемачи беше поканена, но
нейния председател е изразил съжаление, че не са в състояние да присъстват по това
време в Лисабон.
Протокол от последното Общо събрание
Симо обобщи основните аспекти на Общото събрание 2009 г., като посочи, че са били обработени
възможния максимален брой точки от плана за действие. Подробни коментари по точки са включени в
доклада на председателя (виж дневния ред тема 6).
Някои от тях са:
•
•
•

Проведения семинар в Питеа през май-2010 г, за чиято много добра организация Симо
благодари Улф и Торстен .
Нови членове: Симо, посочени създаването на нова асоциация в Австрия. ENFE очаква тяхната
молба за членство.
ANEFA (Португалия) се стреми да спечели испанската асоциация за член на ENFE.

Lisbon Date: Monday, 27 September, 2009 Meeting hours: 15.00-18.00 hrs.
e-mail: office@bulprofor.org; www.bulprofor.org
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•

Биомасата и борбата с изменението на климата: Остава като безспорна точка от нашата
програма за действие. Членовете не са използували правото си да искат информация, както
беше набелязано на последното Общо събрание. Трябва да бъде направено.

Произтичащи въпроси (предварително заявени теми за обсъждане)
-

Конкуренция на държавните горски стопанства с предприемачите ще бъде обсъдено по темата
9. ще дискутираме днес за проучването за държавната организация или конкуренцията...

-

Ранно пенсиониране на горските работници и контрактори в Швеция. Да вземем опита на
Швеция по въпроса за пенсионирането на контракорите. EDT поиска информация от SMF
как този въпрос е подложена на ефективно третиране в Швеция.

-

EDT повдигна темата за ниските нива на инвестиции в горското стопанство във Франция, и
предложи да се повиши проблемите на инвестиции и капитали в политическия дневен ред.
Франсоа давава едно проучване за „спешността да се инвестира в гората.
-

EDT поиска обмен на опит с дългосрочни договори за доставка в други страни.

-

EDT отчитат на буря Клаус (вж. дневния ред тема 11).

Отчетен Доклад на Председателя
Основна нишка в доклада на Симо Jaakkola е, че ENFE значително се насочват към постигане на все
повече и конкретни ползи за горските предприемачи в Европа, като например:
• засилване признаването на горските предприемачи;
• ЕНФЕ допринася за политическа и практическа рамка за жизненост и устойчивост на
предприятията на предприемачите;
• създаване/разширяване на мрежата между националните асоциации на горските предприемачи
и улесняване на комуникациите между горските предприемачи;
• изграждане на инфраструктура за обмен на информация за бизнес средата, за работните
системи и работните условия в различните европейски страни;
• трансфер на знания от научните изследвания към практиката, инструменти за контракторите;
• улесняване на трансграничните операции, чрез:
- Изготвянето на общи стандарти за качество и работа, сертификат изисквания
- Подготовка за взаимно признаване на националните стандарти.
А. Лобиране
Общ преглед на Симо - че ENFE е по-скоро активна в лобиране, въпреки ограниченото си време и
финансови ресурси.Ето списък и кратко описание на въпросите, по които ENFE е взела активно
участие през изтеклата година:
PEFC - схема за сертифициране:
ENFE стана членка PEFC от квотата на заинтересованите - PEFC-членки (една сред първите) и е
присъствал на диалог между заинтересованите страни в работана среща за преразглеждане на
международния стандарт PEFC. ENFE даде гласа си за шест нови или ревизирани схеми за
сертифициране на горите.Имаме добри, направо лични връзки в щаба PEFC. Много от организациитечленки също са активни на национално ниво. Ние поставяме нашите усилия в тази работа, основно на
работно ниво и не губим нашето време с присъствия, например на Общото събрание. Членовете ENFE
са много активни на национално ниво със своето сътрудничество в националните работни групи.
FSC - схемата за сертифициране
Връзките с FSC сертификация са били поддържани на европейско равнище чрез CeFCo проект. От
друга страна много национални организации-членки си сътрудничат с FSC в техните съответни
национални инициативи.
Симо заключи, че ние сме добре информирани и по-скоро активно участваме в сертифицирането.

2
ENFE General Assembly and Seminar, Lisbon 27.09.2010

Доклад на А.Стефанов за ОС на ENFE / General Assembly 2010 and Seminar
Главна дирекция "Земеделие” и "Консултативния съвет по гори и корк”
ENFE размаха флага си и на двете места. Едгар Kastenholz направи презентация относно
сертифициране на контракторите в последните заседания през м.април’2010. След среща през 09.2010
г., ние заострихме вниманието върху контракторите (тяхната роля и равнопоставеност) между
представители в Консулт.Съвет. Ние направихме предложение за изменение на резолюция, която има
за цел да повиши значението на горите и горския сектор за развитие на селските райони на ЕС.
Политически отношения
Преки контакти с политици: ENFE е била в контакт с члена на Европейския парламент г-н
Франко. Нашите политически приоритети – (Политическата стратегия на ЕНФЕ, която като документ
приключи през февруари’2010) е изпратена на евродепутат Франко, който води смесената група в ЕП,
подгрупа за горите. Ние бяхме поканени в тази група като платен член. Поканата да станем платен
член на смесената група бе любезно отхвърлена. Въпреки това, ENFE сега е в техния майл списък.
Нашето финансово положение е все още такова, че ние в момента не може да си позволим да сме като
собствени мъж или жена с Брюксел и да изпращаме представители на повече събития, когато е
необходимо. Ние също така все още не сме успели достатъчно да използваме връзките на
националните ни представители с техните национални политици и служители в Брюксел.
Ясните съобщения/послания от страна на контракторите ще бъдат по-добре разпространени сред
формиращите решения политици, отколкото се е случило досега. Това е задача на членовете!
Политическата стратегията на ENFE и стратегията за научните изследвания са формулирани и се
разпространяват сред членовете и широка група от хора в нашия пощенски списък.
Равнопоставеността е повдигната в началото на списъка с приоритети. Във връзка с това, се направи
едно специално проучване за нарушаването на конкуренцията, причинено от държавни или
обществено финансирани организации, като по-нататъшните действия в тази област са в процес на
разглеждане. (Специално място в това проучване е отделено на този въпрос в България)
Мрежата от експерти на ФАО / ООН / МОТ:
ENFE (EдгарK) са посещавали подготвителна среща за семинар, който ще се проведе съвместно с
мрежата в сътрудничество с ENFE в Женева в началото на 2011 година. Темата ще бъде "Влияние на
промените в климата върху дейностите в горите"
MPEFC – Министерската конференция за опазване на европейските гори
Ние следваме този процес. Няма специални дейности през последните години.
Проучването за ефектите на кризата е готово.
ENFE членове допринесоха за събирането на данни. Докладът беше разпространен. Този доклад е
изпратен в Генерална дирекция "Предприятия” на ЕК, за да бъде представен от Джеръми Wall на
срещата на Консултативния комитет на Базираната на Горите Индустрия на 3 май.

Б. Проекти
ENFE е имала забележителна или ключова роля в различни проекти, които са:
• ConCERT (програма за обучение за умения и компетентности на контракторите)
• CeFCo – в този процес (на съвместна сертификация на дребни собственици по FSC –group
сert. И на контрактори по SmartLogging стандарта) EFECT схемата е изготвена / EFECT ще
бъде стандарта на ЕНФЕ за европейски сертификат за горските предприемачи/.
• ECC - създаване на EFECS е едната страна процес (за сертифициране на моторните секачи,
европейски признат сертификат за тях)
• Hardwoods are Good (в ПриБалтика)
Едгар е присъствал на встъпителната среща на този проект на 25-26 май в Гданск.ENFE
участва в тръжната процедура за получаване на някои части на проекта, които да се
извършат като платена работа на ENFE.
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Генералният секретар Едгар Kastenholz е ключов наш човек в тези проекти.Но ние не трябва да
подценяваме ролята на членовете по-специално в проекта CeFCo, защото когато работата е на
терена, тя се прави в страните-членки и от организациите-членки.(БУЛПРОФОР – участва в проекта и
е подготвила 3 обекта за горска сертификсция, управлявани от наши ЧПЛ, и 3 предприемачи –
също наши членове.)
Проектите запазват ENFE жизнеспособна и подкрепят нашата лобистка дейност. И все пак, Симо е
обезпокоен от факта, че ENFE печели прекалено голяма част от средствата от проекти, което не е
стабилна и устойчива финансова основа за лоби работа.
В. Разпространение на информация
Новинарското издание ENFE News, бр.10 е публикувана през март 2010 година. То е фокусирано върху
политическите и изследователските приоритети на ENFE.
Кратко издание с новини относно EFESC също е публикувано и разпространено.
Много актуална информация от организации, в близост до нас, за различни срещи, семинари и т.н., е
предоставила ENFE на своите членове.
ENFE присъстваха на EUROFOREST панаир в Бургундия 17 юни във връзка с ConCert на
пресконференция и заседание по управление на проекта

Г. Администрация
............
ENFE икономика в момента е доста балансирана на годишна база, а ликвидността е често обтегната
поради факта, че паричните постъпления за работа по проекти често са в забава, а плащанията по
дължими задължения не може да бъдат отложени.
Започнахме отчитане на работното време, разпределянето на задачите по категории. Тук са
представени първите два доклада, по срокове:
January-March
admin
12 %

lobby
8%

CeFCO
41 %

CONCERT
19 %

April-June
admin
7 %

lobby
6%

CeFCO
55 %

CONCERT
25 %

ECS
20 %

ECS hardwoods
5%
2%

Голяма част от времето се отдава на проекти, но трябва да се има предвид, че тези проекти са
избрани да подкрепят нашите стъпки за политически цели на ENFE. Но в същото време тя ни
казва, че имаме твърде малко време, за да разпределяме ресурси за важната политическа
работа - лобиране без всякаква връзка с проекти.
ENFE икономика е в момента доста балансиран на годишна база, а ликвидността е често
обтегнати поради факта, че паричните постъпления за работа по проекти често са в забавят, а
плащанията по задължения не може да бъдат отложени.
Предложи се да правим срещи по интернет, по Скайп – защо не!?
Някои от проектите дават много добрър опит – като стил на водене на конференции и работни срещи,
напр, CeFCo. Ще се нуждаем от строг дневен ред...
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АСтефанов: – Едгар да предложи къса тема с 1 т. и да опитаме... /по скайпа, а по Гугал може да видим
и местоположението си дори..... предлагат ни се великолепни възможности....

Финансов отчет
a. Accounts 2009 and performance
The accounts were approved unanimously. Бюджета е одитиран от немски одитор и затова в оригинал е
на немски език. Сега и на английски.
b. Budget proposal 2010-2012
Симо каза, че бюджета ще се ъпдейтва през януари, когато стане ясно изпълнението към 31.12.2010
год.
Accounts 2009

Budget 2010

Budget 2011

Budget 2012

21 988

26 588

30 000

34 000

34 000

60 265

406 910

0

0

CeFCo

0

26 475

55 600

55 600

Concert

0

10 041

26 000

19 500

5 000

5 000

5 000

116 600

114 100

62 167

Accounts 2008

Budget
2013

Income
Members Subs
Project Income

COMFOR

ECS

23 167

984

Hardwoods
Other projects
Other income

8 161

1 545

Sponsorship
90 414

472 543

Expenditure
Change in inventory Work in progress

13 161

Expenses for deliverables and performance

351 095

Staff

72 500

84 425

85 000

85 000

Travel

6 043

12 184

20 000

20 000

Establishment (rent etc.)

4 812

3 606

5 000

5 000

Admins (Insurance, internet etc.)

2 378

2 281

2 500

2 500

Meetings/board

2 289

1 000

1 000

Other

2 682

Bank charges

Surplus (deficit)

88

105

100

100

85 821

107 571

113 600

113 600

4 593

716

3 000

500

ENFE CASHFLOW draft forward planning 2009-2012
Cashflow 2009

Cashflow 2010

Cashflow 2011

Cashflow 2012
34 000

Income
Members Subs
Project Income

26 588

30 000

34 000

COMFOR

406 910

0

0

CeFCo

50 040

55 600

55 600

Concert

10 394

21 000

21 000

3 700

11 280

ECS

5 600
3 700

Hardwood
Other projects

1 545
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Other income

Sponsorship
495 477

5 000

5 000

5 000

115 300

126 880

48 300

90 000

Expenditure
Services out of ENFE

351 095

Staff 2009

84 425

85 000

32 750

19 250

Travel

12 184

20 000

20 000

Establishment

3 606

5 000

5 000

Admins

2 281

2 500

2 500

Meetings/Board

2 289

1 000

1 000

Other

2 682

Staff deptor previous yr

????-->

Finance charges
operating cost
Surplus (deficit)
Bank balance year end

3 000

105

100

100

140 321

132 850

118 600

4 061

-17 550

8 280

7 061

-10 489

-2 209

Членски внос - той е приет за прилагане на ОС в Berlin 2008 (annex 3).
Имаше грешка с България, която сега коригирахме (БГ беше отнесена в групата страни с годишен
размер на дърводобива над 8 мил/м3)..
В бъдеще трябва всяка организация да си планира участието в ОС и участията (разноските по
проекти), като залага сумите като дължими на ЕНФЕ, за да си няма проблеми на национално ниво. /в
своите бюджети. Беше прието от всички,
Приет е и бюджета за 2011 год.с новото ниво на Членски внос
...

Избори за Управителен съвет на ENFE
Избор на Председател
Съгласно устава – председателя на ЕНФЕ се избира ежегодно на/от ОС.
Simo Jaakkola беше предложен и избран за втори мандат (без конкуренция)
Членовете на УС
Според устава – 3-годишен е мандата на всеки член на УС, и на това ОС този мандат изтича за Michael
Sachse (Германския предприемачески съюз) и Kees Boon (Белгия).
С проведените избори сега, УС ще се състои занапред от следните членове:

Chairperson
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member
Board Member

Simo Jaakkola
Kees Boon
Michael Sachse
Ulf Sandström
Francois Pasquier
Robert Knysak
Pedro Serra Ramos

Until GA No of periods of
service + 1 now
2010
+1
2010
2 (since 2004)+1
2010
2 (since 2004) +1
2011
1 (since 2008)
2012
3 (since 2003)
2012
2 (since 2006)
2012
1 (since 2009)

Until GA
2011
2013
2013
2011
2012
2012
2012
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Доклад от Секретариата /Едгар Кастенхолц/
Той засегна няколко основни теми, които се съдържат в съответните негови доклади-разработки.
Същите са/ще бъдат в най-скоро време/ представени на съответните компетентни органи.

Конкуренция от държавните предприятия
Едгар представи надлежно пред заседанието проекта на доклад- оценка на текущото положение и
разкритията от проучването, проведено сред членовете на ENFE.Докладът като цяло показва, че това
е въпрос, с голямо европейско значение.Едгар изтъкна, че доклада е все още в проектен вид, и той
може да включи някои тълкувания ако се сметне, че съдържа несъвместимости в някои точки.Ето защо
всички ENFE членове се приканват за критичен преглед върху драфта, което да направят в най-скоро
време (в трак-чейндж - промените! До 31.10)
Специално за България : Едгар ще се опита на ниво ЕУСТАФОР секретариат, да подразбере
какво мислят по този казус отделни личности които познава (нещата в БГ -казва- са
критично тревожни, има корупция и други неприемливи практики), и ...., защото очаква, че
резултатите ше са много сериозни! Според EUSTAFOR има различни постановки, и лоби
активностите, които могат да се търсят на ниво ЕС. Нашата цел е да повишим политическата
осведоменост и нетърпимост по тези въпроси. Това е първото ниво, после ще изпратим и в ЕК, но
първо ще видим къде там резонансът ще бъде най-голям!
•

Микаел: каква ще е ползата за нас.

•

Ние търсим аргументи за малките контрактори...

•

Иска да направим така че държавните гори да предразполагат за конкурентоспособността а не да
пречат...

•

ОНФ /Франция/ директно сключва договори с големите ползуватели – 90 % предварително (за
иглолистните) плащайки межди 12 – 25 евро за сеч и извоз.

•

Може да говорим за монопола, достъпа до пазарите, ... Има ли документи /регламенти/ за това
какво е честна конкуренция....

•

Аз казах че тр.да се провери/изиска, какъв документ има в ЕС, който дава срок 30 дни за плащане
от публичните предприятия – да се намери...

•

Да намерим точния човек в ЕК, за да го ангажираме..

•

В някои страни има държавна подкрепа за дребните собственици на гори и от друга страна им
предоставят и услуги....това е съвсем контра на контракторите.. Контролните функции на държ, не
може да се противопоставят на контракторите.

•

Има примери – държ.предприятие, получават държавна помощ, докато такава е наказуема за
частните контрактори....

•

Значи – контакти с Юстафор, ...човек с ЕК .....

Горската стратегия Ключово действие-5 Горско обучение и квалификация
Edgar посочи, че това действие от горския дневен ред на Европейската комисия е напълно в
съответствие с R & D стратегията на ENFE (за Проучване и Развитие) .Той ще прави контакти с
Европейската комисия и ще предложи въвеждане на ENFE в тази дейност
За България това може да се изразява в драфта на проект, който Едгар написа след
идването му през юли в Б-я: за обучение и квалификация за предотвратяване за осигуряване
на безопасни и здравословни условия на работа в горите)

R&D
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Едгар даде кратък преглед на движението / текущата работа по стратегията за проучване и развитие, в
т.ч. действащите проекти:

 CeFCo / Ефект (виж допълнителния доклад от работната среща, проведена на 27.09.2010 и
Приложение № 3).Предложението на А.Стефанов идва много актуално и е във връзка с
напредъка и по-нататъшното развитие на нашия EFECT стандарт /сертификат (с линк по
подобие с CeFCo) беше единодушно одобрено: – иде реч за мое предложение направено там
за кандидатстване с проект (подобно на CeFCo) в който да се съчетае групова
сертификация на собственици по PEFC със сертификация на контрактори по EFECT
стандарта, който предстои да изработим!

 .Румънска позиция (Приложение 4) – относно опита на ASFOR по сертификация на румънските
предприемачи и състоянието на този процес в Румъния.

 Общото мнение на ENFE Членството е, че няма интерес от страна на контракторите да
получават допълнителни сертификати /от рода на тези, които са в процес на разработка, като
допълнение към съответното национално сертифициране.

 ConCERT -: виж приложената кратка справка (Приложение 5).
 ECC: Европейският Chainsaw сертификат е сравнително добре развит. ENFE се опитва да
играе водеща роля в разработването на организация (EFESC), която управлява процеса на
сертифициране на потребителите за верижни триони и други развиващи се сертификати за
умения на европейско равнище. /следващата седмица е срещата в Брюксел/

 Твърда дървесина: в Балтика - ENFE иска да работи по-тясно в този проект, при условие, че ще
има финансови средства за покриване на разходите на ENFE.

Дата и място за следващото ОС
Едгар: иска да организира работен семинар по въпроса за обучението на контракторите –
„развитието на компетенциите на предприемачите на горските операции” Ние имаме няколко
различни проекта --- Ще пропагандираме ConCERT проекта.
Ние мислим да има междунароодно участие – по темата: Горското обучение и квалификация в ГС
Да направим ОС покрай този семинар – 26-30 September 2011в Германия във Фрайбург.
ENFE General Assembly on Monday 26 September 2011 in the afternoon.
прието!

Други въпроси:
Най-малко 2 от събранията на борда трябва да се провеждат между Общите събрания. Опитайте по
Skype!
А) От Франция: инициативи: Търси примери еталон за договор (на различни езици), който да е
преведен на 5-7 езика - за дърводобив (1) и за лесокулт.дейности(2)...има разлики, за 1 или повече
години...(д-р между купувач на услуга и контрактор) .. Какви примери от другите страни има налични за
дългосрочни контракти. Имаме питане /търсене на такива за обмяна на опит.(от Франция, България и
др.) Simo споменава финландския опит (между ползуватели и предприемачи....).
Б) От Франция: инициативи: има около 20000 м3 изсечени и извозени след Урагана Клаус в ЮЗ
Франция. Но въпроса е колко машини стоят зад тази работа. Би бил голям проблем ако това не беше
махнато – исектициди, иглолистни, а после залесяването.. ако залесим сега, ще дойдат инсекти и в
млада възраст ще ги унищожат, както е станало в Аквитан.. Кой ще плати гаранцията ...ако поради тези
инсекти се провали залесяването! Франция-ЕДТ търсят помощ. Инвестициите в ГС изобщо са много
малки! Това е предмет на лобиране във Франция. EDT разпространи брошура за лобиране по този
въпрос.
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В) А.Стефанов : ENFE project: PEFC-EFECT съвместен проект за едновременна сертификация на
управлението на гори и на контрактора.
Г) А.Стефанов : за Общата Селскостоп.Политика на ЕС – в периода за промени на ПРСР – да
настояваме с нарочен документ да си променят политиката, за да могат да плащат директно на
контрактори.../това се връзва с нашата декларация за климата и енергийните цели -2020 на ЕС.
Д) Франсоа – да се внимава с парите за подпомагане. Да не се допусне тълкуването на определени
средтсва по програмите на ЕС, като помощ от страна на ЕС и Държавата към бизнеса, защото те са
имали случаи на връщане на пари обратно...

Доклад на Френския представител за ситуацията след урагана Клаус в ЮЗ Франция
Enaut Helou, EDT
From the 35 mio m³ of storm damaged timber more than 20 mio m³ have been cleared and marketed today.
Still there is a lot of harvesting to be done, but the major work load has been solved. Most of the foreign
contractors have left Aquitaine. The Work capacities in the region are sufficient to cope with the work load.
Regional contractors start facing an undersupply of work, since they have built up huge capacities. It is
expected that the situation will become more critical, since there will be a severe reduction of annual
harvesting volume for the next years. The average annual harvest before Klaus was 8 mio m³ in the region.
The plan for next and the following years is 6 mio. m³.
However, it might be that incects will cause additional volume. There are forecasts of some 4mio m³ of insect
damaged trees in the next year. So overall, the situation for harvesting contractors in the region is very hard to
predict.
A very crucial problem both for contractors and forestry as a whole is that regeneration is threatened to be
killed by Hylobius abietis. If there will be no good solution for fighting the insect with pesticides, contractors
who carry out planting will run into a severe problem with the required guarantees for survival rates in the
plantations.

Поглед към PEFC сертификацията в Bulgaria
Antony Stefanov reported that Bulprofor has started consultation with Ben Gunneberg from PEFC towards
establishing a PEFC working group in Bulgaria. One more objective is to prepare for a common project aiming
at group certification under the umbrella of EFECT.

Закриване на събранието
Simo Jaakkola closed the meeting expressing his gratitude to all in the ANEFA team for the excellent
organisation of the meeting, the perfect venue, and the dinner invitation for the evening. Simo thanked
particularly for the integration of the ENFE Seminar on Wood Mobilisation in the ANEFA Symposium on the
following days and all the huge efforts ANEFA undertook to make this possible.

ANEFA Симпозиум с ANEFA/ENFE Семинар за ролята на контракторите в събирането на
дървесина за енергийни нужди
Общото събрание на ЕНФЕ беше последвано от семинар за горската биомаса, който се проведе в
горския парк Лурес (Forestry Park of Loures) на 30 мин. Извън Лисабон. Участваха над 100
представители на заинтересувани страни от Португалия (предприемачи, горски власти, общини и др.)
Отделно съобщение за семинара, тук по-долу във 2-ра част на доклада.
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ANNEXES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Accounts 2009 (separate electronic file)
Budget 2010-2012 (separate electronic file)
EFECT Framework Draft (separate electronic file)
Romanian position on certification (separate electronic file)
ConCert briefing note (report to the Advisory Committee)
ENFE Press Release (separate electronic file)

28-ми септември 2010 г

Международен семинар по горска биомаса
Семинара е двудневен с много цялостен подход, което личи от темите в дневния ред:
Участниците от ЕНФЕ присъстваха на част от презентациите,
тук по-долу маркирани:
- Горската биомаса: възможности и стойност - Клаудия
Sousa | Хосе Луис Карвальо
- Преглед на политиките на ЕС и планове за действие за
мобилизиране на дървен материал - Едгар ENFE
- Биоенергия и дървосина наличността в Португалия Антонио Loureiro
- Биомаса в Португалия - Салвадор Malheiro
- Инструменти за инвентаризация на горските ресурси Джеймс Mogas
- Мониторинг на управлението на горите и моделиране
на растежа на горите - Паул Смит
- Разрешителните и лицензионните процедури законодателство - Кристина Сантос
- Сертифициране на горите - Йоана Faria
-

Техники за горски стопанства
Горски репродуктивен материал
Производство на семена - Goreti Пинто
Нови техники и концепции - Карла Faria
Материали и въздействието на детски Fusarium
производство - Норберто де Atrip | Jaime Olaizola
Горски репродуктивен материал

29-ти Септември, 2010
Почвознание и Почвоподготовка
Горски операции - Въздействие върху почвата - Мануел Мадейра
Тълкувателните писма от почвата, поставена на горските видове - Алфредо Gonçalves Ferreira
Минимални мобилизация техники - Педро Рамос Сиера
Торене и озеленяване
Анализ на почвата - Алан Евънс
Съвети оплождане: Торове, сумите и прилагане пъти - Клара Araujo
Засаждане техники: ръководство срещу механик
Поддържане и експлоатация на щандове
Провеждане на евкалипт - Джон льо
Провеждане на естествено възобновяване на бор - Сюзън Lamb
Мониторинг на вредители и болести - Руи Алмейда
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Пожарна техника за Горското стопанство - Педро Carrilho
Лесовъдство
Дизел Цвят - еволюция, правни и допустимите съоръжения - Карлос Freitas
Здраве и безопасност в работата на горите - João Fernandes
Горска техника и машини - Фредерико Сантос
Дърводобив и оползотворяване на отпадъци - Алмейда Morgado
Презентациите на португалските спикери предложиха много изчерпателна представа за текущото
състояние на мобилизацията на горската биомаса за производство на енергия. Отбелязоха се също и
някои актуални проблеми. Един от най-важните от тях за Португалия е много ниската цена за горската
биомаса, която изобщо не стимулира предприемачите и собствениците.
ENFE добави позициите си и своите политически инициативи на семинара. Те са обобщени в
Комюнике за пресата – официално становище (отделно поместено).
Ето някои от акцентите в презентациите
 Директива на ЕК 28 дава основни дифиниции. Използуването на д-на за енергийни нужди е
начин за добавяне на стойност на ГС производство изобщо. Дават се икономическите,
социални и териториални аспекти на биомасата.
 Интегриране на Горската политика към енергийната политика на страната. Основна цел е
постигане целите на ЕС поставени с стратегията 2020, чрез плурализация на източниците на
възобновяема енергия.
 Нужни са законови промени, клерификация на позицията на правителствата...
 Нужна е спешна подкрепа /натиск за такава/ за смесено енергийно ползуване на биомасата.
 Добивът на евкалиптова и борова д-на в Португалия възлиза на между 8-12 мил.тона/год. в
2010 год, едва 5% от енергията там се добива от ВЕИ. Нуждаят се от фокус към нови програми
за развитие и подпомагане за създаване на нови гори!
 При отглеждане на млади борови култури за целулоза, добива е 10-30 тона /1ха.
 Комплексно производство на чипс в гората: 1) добив на д-на и прозводство на място в сечището
/край него, 2) възстановяване на средата; 3) залесяване.
 Едгар: (Ключ.действие-4 от ЕС Горска стратегия). Коопериране / критерии за устойчивост на
биоенергията/ коопериране за съвместни дейности / ПРСР – Мярка123: добавяне на стойност
към земед.и горски продукти..... Нуждаят се от програми за обучение, политики за развитие на
МСП в ГС, значи се нуждаем всички от жизнеспособни горски контрактори.
 www.AFB.net - newspaper на ЕС за агро и горска биомаса
презентациите на участниците могат да се намерят на адрес:

http://www.anefa.pt/site/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=77
В дискусиите взеха участие и предприемачите от ЕНФЕ, като споделяха опита в техните страни.
•

В Европа (това важи за повечето страни, не само за Португалия) има затруднения с осигуряването
на суровина за биомаса с произход от гората. Основни източници са: заводите, дъскорезници,
рециклирана д-на и гората (отпадъци от сечта + свежа д-на). Първите 3 – са мн.евтин източник и
успешно конкурират, д-ната добита от контракторите. За нея пък отделно се бори хартиената
промишленост, пр-водители на д.плочи и др.п. Същевременно, много от индустриалните компании
сами ползуват отпадна д-на за собствени енергийни нужди....

•

Реалната цена на произведения чипс от гората, трябва да включва/отчита и нуждата от устойчиво
развитие на предприемача (за поддръжка на техниката - инвестиции, работната сила и т.н.).
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•

АНЕФА /Педро: За съжаление в Португалия мнението на контракторите не е решаващо. Ако трябва
да сме реалисти, цената на 1 тон д-на (чипс) трябва да е от порядъка на 60-70 евро. Но в
действителност тук тя е многократно по-ниска (18-20 евро). Значи, предприемачите занимаващи се
с това производство търпят загуби. Досега у нас се изкупуваха на ниска цена всякакви отпадъци от
гората, и резултат е, че сега всички гори са олизани и дори едно боклуче няма. Използуват се и
корените. Всичко е събрано и продадено за преработка, вкл. за пелети... Но на това вече се видя
края, сега идва време за контракторите, може да има шок с цените, или ще има дефицит... Т.е. има
вече добра предпоставка за пр-во на чипс в гората, но трябва да се плаща! Малките контрактори
ще са по-гъвкави...

•

Салвадоре: Ако се използуват малки дървета от малки групи ще е по-евтино. Влажността тук не е
фактор – използуват всякаква д-на, която става за горене. Трябва да се премина на заплащане на
Kwh, както е в Скандинавия. Трябва да се правят баланси при 30 евро/тон, което е почти
невъзможна цена за тях (недостижима). Трябва да отидат на заплащане в Евро/Мwh , като
преминат през Енергия добита от 1 тон д-на.

•

Да се преодолее ерозията в цената на енергийната дървесина с аргументи, като: достъпност
(нужда от инвестиции за пътища), опазване на горите, биоразнообразие, защита от почвена ерозия
и др.п.

•

В Дания имат много дълга традиция в енергийното използуване на д-ната.(не само за отопление,
но и за електричество) Комбинираното използуване намалява цената. Хубаво се иска увеличение
на цените. Трябва да се възползуваме от конкуренцията на хартиените фабрики, които са другия
голям консуматор. Те също не са склонни да плащат висока цена, но хубавото на пазара е, че той е
отворен...

•

Във Франция – конкуренцията между самите контрактори е много голяма. Това не трябва да се
забравя. По-високо заплащане може да се търси, но трябва да е свързано с по-високи резултати
(повече услуги). Анефа – да внимава за правилата на конкуренцията.

•

Плановете за биомаса са хубаво нещо, но не са добри за контракторите.

•

Залесяванията трябва да се увеличат /да се използуват подобрители на почвите и т.н. с което
може да отглеждаме енергийни култури – много е перспективно.

•

Кората на д-ната често не се оползотворява максимално, а е добър енерг.източник също.

•

Може да не сме много точни, но трябва да кажем че има голямо бъдеще добивът на д-на за
енергийни нужди.

•

Всички конкурси за добив на д-на, трябва имат изискване към участниците (контрактори) да са
сертифицирани. В Порт. Вече са проведени 15 такива конкурса.

•

От гл.т-ка на големите инвеститори – те не забелязват малките контрактори. Трябва да се правят
калкулации, както за всичко друго.

•

Трябва да си правят добри баланси с финансова обръзка за съответен енергиен баланс. Това
изисква широко представяне и обсъждане от много заинтересувани... Университета трябва също
да участва.

•

В заключение се казва, че от гледна точка на контракторите са необходими много инвестиции в
нови машини, работници, акумулиране на печалба – дългосрочни контракти и капитал който да
бъде инвестиран, вкл. и външен.

•

Всички трябва да са равнопоставени на пазара. Не е лоялна (честна) конкуренция, когато тичаш по
нанагорнището, каквато практика виждаме и днес.

Семинара продължи своята работа по обявения дневен ред, само с участниците от Португалия.
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