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СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗГОВОРИТЕ С ЕНФЕ
В Румъния с Едгар Кастенхолц продължихме и конкретизирахме позиции по досега
водените разговори и кореспонденции във връзка с нашите срещи в София, Лисабон и
Брюксел през лятото и есента на 2010 година по теми свързани със сертификацията на
горските предприемачи (EFECT и проекта CeFCo), Създаването на PEFC-Bulgaria,
Участието на БУЛПРОФОР в Европейския съвет за сертификация на умения за горите и
околната среда – EFESC, Разработването на специален международен проект за безопасни
условия на труд в ГС, в който БУЛПРОФОР и България да е водещ партньор и др.п.
(линка с наша презентация от семинара в Юндола, съдържа повече подробности по тези
въпроси: http://www.bulprofor.org/ppdocs/doc_227.pdf)
Проекта CeFCo за едновременна сертификация на ГС управление (по FSC-групова
схема) и на контракторите (по стандарта SmartLogging)
 България е една от 4-те държави по проекта, в които подобна схема трябва да се
тества и да бъдат сертифицирани избраните групи собственици и контрактори. В
проекта участват съвместно БУЛПРОФОР (от страната на ENFE) и FSC, чрез
координатора й в България – Г-н Живко Богданов. На обща среща в Боровец в края
на м.юли’10, с Едгар и Шоана Хънфри (FSC-Bon), се положиха основите и се
избраха 3 групи с техните мениджъри/ управители и фирмите, които ги обслужват.
Предстои още работа по адаптирането на стандарта (индикаторите) за България.
 В проекта на Българска територия, двете организации работиха усилено (няколко
презентации за 2 семинара на БУЛПРОФОР, изработка на обща таблица за
индикаторите за управление на горите и за задълженията на контракторите, според
действащите стандарти.

 За съжаление, след обявяване учредяването на PEFC-Bulgaria на 15.10.2010 г и
прекия ангажимент на БУЛПРОФОР в този процес, работата по проекта от страна
на FSC-BG буквално спря без никакви обяснения. Вероятната причина е бойкот
заради оттеглянето на БУЛПРОФОР от раб.група към FSC-BG, което пък беше
неправомерно предизвикано от нейния представител в България Живко Богданов
(така се тълкуват нещата от Шоана, и Едгар). Т.е. в проекта за България остана
само единия партньор.
 В Букурещ основната цел беше да разберем какво мисли Кастенхолц /ЕНФЕ по
въпроса и какви евентуални стъпки от наша страна биха били най-целесъобразни.
 Позицията на БУЛПРОФОР, която сме изразявали в кореспонденциите и до Едгар,
и до Шоана, и до Ниелс (NEPKON е сертифициращата фирма – 3-я основен
участник в проекта), и която повторихме тук пред Едгар сега е ясна: Ние искаме да
останем в проекта и той да доведе до сертификация на нашите фирми и групите
собственици. Същевременно обаче имаме въпроси, на които след така сложилата
се ситуация искаме да получим ясен отговор, иначе и да искаме не можем да
продължим:
- Съгласно условията на Проекта, (които за нас не са изцяло известни) ние
можем ли да продължим сами работата по изработката на българските
индикатори по SmartLogging стандарта? (без партньора от страна на
FSC)
- Ако можем да продължим сами, НЕПКОН поема ли ангажимента да
одитира българските идикатори и да извърши сертификацията, както е
заложено в проекта?
- Ако не се приема индивидуалното участие (само на БУЛПРОФОР), FSCBon ще съдейства ли и кога, за връщането на техния орговорник в
проекта или излъчването на нов такъв представител. Времето си тече,
сроковете също.
- Българските индикатори, които бихме искали да разработим и изобщо
стандарта SmartLogging, дали или в каква степен впоследствие ще бъде
съвместими (и ще се признаят) при влизането в действие на основния за
Европа стандарт за горски предприемачи (на ЕНФЕ) – EFECT, който в
момента се разработва и е в заключителна фаза. Нещо повече – дори и
FSC не е признал като съвместим американския SmartLogging. Да не
излезе после, че така сертифицираните контрактори, ще трябва повторно
да се сертифицират и по другия стандарт /и да плащат скъпо за
поддържане на такъв един сертификат/.
 За съжаление вече повече от месец ние нямаме ясен отговор от централите на FSC
и на NEPCON по тези въпроси. Т.е. ние и при най-голямо желание не сме в
състояние да продължим работа по проекта (към 31.12.2010 год – без промяна все
още).
 Становището на Едгар по въпроса е: да направим всичко възможно, за да останем
в проекта, защото даже и при казаните от мене минуси, това ще бъде един голям
и отчетлив успех за БУЛПРОФОР и нашите членове в международен план. Този
успех /това участие/ после ще бъде етикет (атестат) при участието ни в други
международни проекти.
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 Едгар от своя страна няма отговор на повечето зададени въпроси. Той също е в
ситуацията , за която счита че този проект е много деликатен, но за ЕНФЕ е добър
защото му се води като актив, трупа се опит. Изобщо смята, че съвместната работа
с FSC офицери винаги е била и сега е също трудна, защото те не търпят много
чуждото мнение и винаги смятат че истината има една страна и тя е откъм тяхната
къщичка.
 Едгар обещава да говори отново и по-серизно с Шоана, с Ниелс, но не е много
оптимист. Съветва ни ако е възможно сами да си оправим нещата на местна почва.
Т.е. отново да заработим заедно БУЛПРОФОР и FSC-BG.
 Потвърдих, че ние нямаме нищо против такава развръзка, но това трябва да поиска
и другата страна.
Заключение: Има много български поговорки, напр., че това което сами си правим друг не
може да ни го стори (хората са ни включили в проекта и очакват резултати, но ние тук ...),
или за казана с катран/помия, как сами си се теглим надолу....
EFECT – европейския сертификат за горски предприемачи
 Има разработен драфт на стандарта, който ние съгласувахме и дадохме своите
бележки на Годишната конференция в Лисабон през 09.2010 г.
 За нас бавенето на EFECT е лоша новина и искаме ЕНФЕ да работи по-здраво по
този проект, за да стане факт този сертификат, колкото е възможно по-скоро.
Нашите аргументи за това са:
- Ние от БУЛПРОФОР, както и други побратими организации, силно разчитаме
на този рамков стандарт, за да изработим нашия български стандарт с
индикатори за сертификация на българските предприемачи/контрактори. По
този начин те ще получат евквивалентни правомощия с колегите им от
другите европейски държави, но и ще имат по-отговорно отношение към
своята работа и към изискванията на клиентите. Т.е. за България по-бързото
приемане на този европейски стандарт ще има силно положително отражение
към нашата действителност, вкл. за намаляване на някои незаконни практики
и т.н.
- Ние искаме и разработването на проект по-нататък, който да съвмести EFECT
PEFC груповата сертификация за съвместно сертифициране на собственици
(горското управление на дребни собственици) с това на контракторите –
проект еквивалентен на сегашния CeFCo, но с едни по-широки възможности
за приложение от европейските контрактори. Т.е. ние искаме едновременно с
изработката на PEFC-Bulgaria стандарта (което ще стартира в началото на
2011 г) да може да се работи и върху Българския стандарт по EFECT.
 Едгар много добре знае всички положителни страни – и за ЕНФЕ, която ще стане
европейския сертифициращ орган по този стандарт, и за националните
организации, които ще го правят на национално ниво – членовете на ENFE, и за
контракторите, за които Европа ще стане „вътрешен двор”, и за възложителите, т.е.
за всички.

3

 Основна пречка за бавното движение по проекта е, че няма финансиране и не
могат да се организират задължителните в такива случаи широки обсъждания с
участието на изтъкнати експерти, както и с отговорни хора от ЕК, ФАО и др...
 Все пак е оптимист, че до година или малко повече, това ще приключи. Важното за
нас е, че по критериите вече няма спорове. Критериите за контракторите са
консенсусни и ние можем да ги използуваме в нашата дейност, когато
разработваме национални схеми, стандарти и пр.
Заключение: Явно само в България може и се работи „бедава” без пари, и все още се прави
нещо, макар и да е ясно, че когато се плаща резултатите са по-добри, защото
отговорността е ясна и споделена. Факт е че ние работим по-здраво, когато се налага,
защото си знаем предварително че няма финансиране, а нуждата ни подпира здраво.

EFESC - европейски съвет за сертифкация на умения в горите и околната среда;
ECC - европейски сертификат за моторни секачи;
ESC - европейски стандарт за моторни секачи
 Позицията на БУЛПРОФОР по поканата да участваме в тази инициатива е
известна отдавна и беше заявена ясно на срещата в Брюксел на 6-7.10.2010г.
 Ние имаме интерес и искаме да станем член в съвета, като Национален орган,
ангажиран в България с издаването и поддържането на този сертификат. За нас
обаче, както и за някои други кандидати е неприемлив високия праг от такса в
размер на 2500 евро, както и годишна квота в този размер.
 Общите критерии/изисквания за да бъдеш Национална организация са приемливи.
Още в Брюксел, но и впоследствие съгласувахме тези критерии и Наръчника за
работа на организацията и бъдещия неин Устав. Направихме предложения за
опростяване на структурата и за предифиниране на встъпителната такса и членския
внос по схема: 200-250 евро встъпителни и като базова сума+ напр. х 20 евро на
всеки издаден сертификат. (Защото ние в България например на очакваме наплив
на желаещи да се обучават допълнително и да им се изважда такъв европейски
сертификат. Ч кой им го търси...)
 Нашите съмнения, които имаме и които ни правят резервирани към идеята,
въпреки безспорните предимства, са:
- Във всяка държава на настоящия етап се издават подобни сертификати, т.е.
моторните секачи работят и се обучават по одобрени програми. С лиценза/
идостоверението, което получават, те дори се приемат да работят и в
чужбина;
- В България също действа такава система (специален материал на д-р Динко
Динев, беше анексиран на срещата). В България е задължително да изкараш
курс и да получиш такъв сертификат, за да работиш. Български секачи са
работели със сегашните сертификати и в чужбина (напр. в Испания);
- Няма гаранции, че държавните органи ще изискват / ще приемат, за
задължително (или изобщо) въвеждане на един нов, макар и европейски
сертификат. Нито в България, нито другаде някъде. Т.е липсва обща
европеска нагласа за това.
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- Организаторите от Великобритания и Холандия, които са учители
(преподаватели в тази област / от тренинг центрове) се вживяват сякаш този
сертификат по важност (и неоспоримост) е нещо като FSC /PEFC или други
подобни, но в действителност ще мине много време, за да стане това факт.
 Учредяването на EFESC беше насрочено за 16.03.2011 год, и е решено да се
проведе в гр.Бърно, Чехия.
 В новия Устав, който междувременно беше изпратен за съгласуване липсва
членския внос в размер на 2500 евро за национална агенция и БУЛПРОФОР
изпрати своя апликационна форма.
 Едгар когото в Брюксел избрахме в ръководството на организацията, като
представител на ENFE, още там изрази някои резерви по нейно отношение и каза,
че ЕНФЕ участва в нея, за да бъде гарант, че интересите на контракторите ще бъдат
спазвани. Иначе е също с големи резерви към останалите 2-ма в ръководството от
тренинг центровете. Единствено работар е Joakim от германския KWF, когото
избрахме за секретар и негова беше грижата за ръководството за работа на
организацията /устава.
 Едгар сподели, че ръководството засега продължава да е непоколебимо, за
встъпителната такса, която ще остане в размер на 2500 евро, колкото и годишния
членски внос за организациите, които ще са национални агенции, защото: това е
своеобразна гаранция, че са те са сериозни организации, че в тяхната страна тежат
на мястото си, че имат капацитет да вършат работа и т.н... в този дух.
 Едгар, който познава нашето затруднено финансово положение, препоръчва да не
се отказваме. Ако не можем да осигурим тези средстава има два начина – или да
влезнем като обикновен член (с такса и членски внос от 250 евро), а после да
станем национална орг-я (1), или да търсим спонсор – голяма фирма продаваща
моторни резачки и др.п. като Щил, Хускварна или Макита...(2)
 Важното за БУЛПРОФОР е да заяви своето място там, да стане член на
семейството, защото и без друго вече ни познават (не върви сега да се отказваме!)
 Нашето /на БУЛПРОФОР/ представяне като национална агенция в новия съвет
EFESC залегна вече в нашата стратегия, което значи, че заден ход няма. Трябва да
търсим спонсори, които да са готови и с желание да ни спонсорират ежегодно!

Разработването на специален международен проект за безопасни условия на труд
в ГС, в който БУЛПРОФОР и България да е водещ партньор
 Начало на такъв проект се сложи след посещението на Едгар в Боровец това лято.
Това е начин, за да се помогне за финансовото стабилизиране на БУЛПРОФОР
чрез неговото пряко участие в проекти, които се финансират по програми на ЕС.
 CeFCo за съжаление има съвсем ограничени възможности, защото с него
кофинансирането (от самите участници в проекта) е в размер на 40%, т.е. почти
няма резерв за плащания към националните организации, които участват. Това е и
причината поради която засега Едгар не може все още да направи нещо за да плати
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нашата досега свършена работа и участия в мероприятия в чужбина (както беше
обещал).
 Едгар изпълни едно свое обещание тук в Боровец и вече е разработил драфт на
проект за България, с основна тема „подобряване на условията на труд / безопасни
и здравословни условия на труд”.
 А.Стефанов доразви и изготви на тази база – концептуална разработка, която за
сега се одобрява от редица заинтересувани страни, но включва цялостен модел за
обучение и квалификация на предприемачи и на техните работници, като за целта
съвместно с ИАГ се организира Национален център за обучение и квалификация.
 БУЛПРОФОР е разработил система с 8 теми /3 дневни учебни програми/ за
обучение на контрактори чрез Информационни сесии (всяка с по 5 повторения) по
Мярка 111 на ПРСР и кандидатства за финансиране пред ИА ДФ Земеделие.
Темите са заимствани по съгласуваната и от нас разработка по проекта ConCert, т.е.
те са съвсем актуални. Едгар е много впечатлен и стиска палци това да се
реализира, защото ще бъде изключителен знак за останалите членове на ЕНФЕ.
Ако успеем и сключим договор, ние ще поведеме крак.
 Относно новия проект, Едгар предлага две възможности:
- Проект с много широко участие (около 10 държави), вкл, нечленки на ЕС от
Балканите, при което проектът има много повече шансове за успех и
финансирането ще бъде до 100%.
- Проект с по-тесен кръг участници (напр. общо 4-5, в т.ч. членки на ЕНФЕ + 12 други страни). Тогава ще се търси кофинансиране /самоучастие – случаят с
CeFCo/ и ние нямаме много сметка от това.
- И при двата случая ENFE ще бъде координатор на проекта, ще поканим
евентуално и страна която да демонстрира вече постигнати в тази област
постижения (напр. Словения).
 Трябва да подрабоим почвата в България и да търсим подкрепа за такъв проект от
Нациионалната агенция, както и от други партньори (спец.писма).
 Поехме ангажименти: да разработим драфт на визия за проекта и някакви
параметри, вкл. финансови (1); да вербуваме подобни организации /участници в
проекта/ от Македония и Сърбия (2)
 Едгар ще работи по намиране на финансиране по някоя от действащите програми
на ЕС, както и на други партньори. Той ще дизайнира окончателно проекта.
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