ПРОТОКОЛ
ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БУЛПРОФОР

Днес, 28.01.2011 г. в гр. София, ул. Владайска 29, от 12 часа, в офиса на сдружението
се състоя заседание на Управителния съвет на БУЛПРОФОР в състав:
1. Антоний Стефанов Стефанов,
2. Васил Христов Стипцов,
3. Даниела Георгиева Петкова,
4. Димка Иванова Радославова,
5.

Йордан Тодоров Руснаков,

6. Станка Иванова Насташова - Уюрова.
7. Стефан Борисов Самаринов
Заседанието протече при следния

Дневeн ред:
1. Провеждане на редовното отчетно-изборно Общо събрание на Булпрофор Приемане на решение за дата, място и дневен ред на ОС.
2. Честване на предстоящи събития и годишнини през 2011 г
3. Как оцеляваме в условията на кризата.
4. Приемане / Изключване на членове и решение за учредяване на Горски
информационен център в гр.Разград
5. Решение за участие на БУЛПРОФОР като учредител на Национално браншово
сдружение по ЗГ, което да се препотвърди и от ОС.
6. Разни, в т.ч.:
6.1. Информация относно приемането на ЗГ и хода на работата по някои наредби;
6.2. Информация за PEFC- Bulgaria;
6.3. Международни проекти с/покрай ENFE;
6.4. Проекта с който БУЛПРОФОР кандидатства по Мярка 111 на ПРСР, за обучение
чрез информационни дейности за горски предприемачи;
6.5. Определяне на бъдещи стъпки за сертификация на СУК на БУЛПРОФОР по ИСО
9001-2008;
Разискванията по точките от дневния ред, и решенията по някои от тях, бяха както следва:
1. Разискванията по Първа точка от дневния ред, относно предстоящото редовно Общо
събрание на БУЛПРОФОР включиха различни аспекти от дейността на сдружението през
изминалите месеци, вкл. за: нереализираните решения от предходното ОС, слабата активност
на членовете, наличието на не малко фактически самоизключили се членове (независимо, че
вече бяха изключени една не малка част такива, което подробно се дебатира от предишното
ОС на 24.03.2010 г), слабата активност и на някои от членовете на УС, добрите перспективи
във връзка с предстоящото учредяване на Националното браншово сдружение в сектор Горско
стопанство съгласно ЗГ и т.н....
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Относно локацията на ОС се възприе препоръката на наши членове и се одобри
офертата на Профилактичен център за рехабилитация Здравец в гр.Тетевен (22 лева за
нощувка + ок.20 лева за порцион – вечеря + закуска) и се определи 25 февруари за дата.
Друга тема беше и налагащата се промяна на Устава. Съгласно приемащия се в
момента ЗГ, членове на браншовите организации в горския сектор могат да бъдат само
физическите и юридически лица, регистрирани в публичните регистри към ИАГ. Т.е. ние трябва
да коригираме някои от текстовете в устава, които позволяваха най-широко участие на
всякакви лица – от студенти/дипломанти, през общини и професионални гимназии, до
„приятели”...
Нашите членове, тези които изключваме, а също и всички горски предприемачи, които
никъде не членуват, трябва да са наясно, че няма да се допуска (съгласно новия ЗГ) никоя
фирма или ЧПЛ да бъде индивидуален член в Националната БО. Там ще членуват само
браншови организации. Освен това, трябва да им се разясни, че по подобие на всички
европейски страни и прилаганите от тях добри производствени практики, за да бъде един
контрактор (фирма или физическо лице предоставящо персонални услуги) възприемана за
солиден партньор ще трябва да се сертифицира, да членува в браншова организация, макар и
да не е задължително, която да изразява неговите интереси и т.н... Горския сектор, колкото и
бавно да става това, не може да не отива към нормализация.... В този контекст трябва да се
обясни на нашите вече „бивши” членове, какво губят и дали /как можем да им помогнем да се
изправи тази беда. Нека оставим открехната вратата, в случай че поискат да се върнат в
нашата организация (по т.4 от Дневния ред – списъка с изключените ни членове). Пак в този
контекст, нека нашите представители по места (р-ли на ГИЦ) вникнат в тази истина и поотчетливо да я проповядват сред другите предприемачи в съответните региони, т.е. нека да
преосмислят /да активизират своята „общественополезна” дейност, или да я преотстъпят на
някой друг по-подходящ!
След разискванията, присъстващите членове на УС, се обединиха с пълно единодушие
около следните РЕШЕНИЯ:
1.1.

ОС на БУЛПРОФОР за 2010 год да се проведе в гр.Тетевен, в конферентната зала на
комплекс „Здравец” на 25.02.2011, петък от 14.00 часа.

1.2.

ДНЕВЕН РЕД на ОС на БУЛПРОФОР за 2010 год, да бъде както следва:
1. Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (за 2010 год) – много
сбит (макс.10 мин) - Председателят на УС - инж.А.Стефанов;
2. Приемане на финансовите отчети на сдружението (за 2009 и за 2010 год.) инж.Боряна Чилева
3. Разглеждане за евент.актуализация на насоките за дейността на БУЛПРОФОР
през текущия мандат и за 2011год. - инж.Антоний Стефанов
4. Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2011 год, инж.Боряна Чилева;
5. Приемане на промени в Уставa на Булпрофор и в състава на УС – инж.Антоний
Стефанов;
6. Решение за участие в учредяването / и членство на БУЛПРОФОР в Национална
Браншова Организация,съгл. ЗГ.
7. Разни, в т.ч.: Отчитане изпълнението на решение на ОС от 2010 год, относно
Членския внос и за Допълнит.вноска по чл.52 от Устава; Взимане на
ново решение за потвърждение или за отмяна на тази вноска.

1.3.

Председателят на УС да подготви заедно с цитираните отговорници съответните
материали и предложения по т.1-т.6 от Дневния ред, които в работен порядък (по
ел.поща) да се изпратят, обсъдят и приемат от членоветре на УС, в срок от 5 дни преди
ОС.

1.4.

Председателят на УС да подготви специален текст – проект за решения на ОС за:
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1.5.

-

Препотвърждаване или отмяна на Решение 7.3.2, на ОС от 24.03.2010 г, за
събиране на Допълнителна вноска по чл.52, ал.1 от Устава от членовете на
сдружението;

-

Пререгистрация на всички наши членове - във връзка с предстоящото
учредяване на Национална браншова организация в сектор Горско стопанство
и в това число с изискването да се изработи регистър на членовете, а също и
като форма за „преброяване на лоялните членове”, чрез акта на издължаване
на имушествените задължения на членовете към сдружението ни.

Председателят на УС да изработи уведомително писмо до всички изключени с
настоящия протокол нередовни членове на сдружението, и след съгласуване с
останалите членове на УС да им го изпрати. Заедно с това уведомление да се изпрати
и съобщение относно ОС, с текст – условия за възстановяване на членство при
желание, което може да стане по време на ОС или най-късно до Седмица на гората и
честването й от БУЛПРОФОР /семинара. Условието да бъдат приети отново в
БУЛПРОФОР (пререгистрирани по т.1.4), след като веднъж са били некоректни негови
членове е безусловното плащане на встъпителна сума равна по размер на дължимия
членски внос . При обективна невъзможност това да се направи /или само за частично
плащане/, заявлението за ново членство трябва да съдържа изришен текст с обяснение
в този смисъл, което да мотивира евентуално УС да го уважи.

2. Честване на предстоящи събития през 2011 г
Предстоят 11 годишнина на Булпрофор, Седмица на гората’2011, наградите „За особени
заслуги в лесовъдската практика’2010 г., ТЕХНОФОРЕСТ’2011 , Национален Горско-Стопански
Семинар’2011, Семинари, и др. – дали? кои от тях? кога, къде и как ? това бяха въпросите за
решаване от УС. За всички от тях имаше аргументи.
Относно Годишните награди на БУЛПРОФОР, надделя мнението, че през тази година
трябва да се въздържим от подобни награди поради няколко причини: липсват свидетелства за
добри примери, достойни за награждаване, прояви на горски предприемачи и на ЧПЛ; изтеклата
година беше много лоша / кризисна за целия горски сектор; проявите на нелоялна конкуренция и
лоши взаимоотношения между ДГС/ДЛС от една страна и горските предприемачи от друга,
поставиха последните на колене и ги подтикваха в името на оцеляването си, да прекрачват
добрите практики и дори към нарушения; лошо е финансовото състояние на сдружението и то не
може да си позволи „лукса” на тези награди; връчването на награди точно в този „преходен”
момент (между стария и новия ЗГ, респ. преди реформата, респ. преди учредяването и старта на
Националната браншова организация в сектор ГС) може да изпрати неточни сигнали към
останалите заинтересувани групи в горския сектор, както и към нашите членове, особено ако
номинациите не са безусловно точни, каквато опасност реално съществува.
След разискванията по тази тема, присъстващите членове на УС, се обединиха с пълно
единодушие около следното РЕШЕНИЕ:
2.1.

Във връзка с кризата в горския сектор, отразила се изключително лошо върху
горските предприемачи и частнопрактикуващите лесовъди – членове и
нечленове на БУЛПРОФОР, през 2011 година да не се връчват Годишните
награди на БУЛПРОФОР „За особени заслуги в лесовъдската практика - 2010”.

Относно другите събития, респ. мероприятия, които предстои да се организират и
проведат се изтъкнаха съображения, като:
Поради причини от същото естество (криза в сектора), единодушно се потвърди
становището на Председателя тази година да не се провежда Специализираното
изложение за горска техника и технологии „ТЕХНОФОРЕСТ”.
Честването на Седмица на гората заедно с пролетен семинар на БУЛПРОФОР
трябва да проведем в обичайното за това време. Тази година я възприемаме като знакова
поради старта на горската реформа с новия закон за горите и начало на излизане от кризата в
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сектора. Предстои да се въведат и експонират нови отговорности на браншовите
организации в сектора. Добре би било да се опитаме да сложим начало на нови по-добри
взаимоотношения с ИАГ и като първа знакова стъпка в това отношение може да бъде отново
съвместното честване на Седмица на гората. В този смисъл инж. Антоний Стефанов предложи
да отиде на разговор с Председателя на ИАГ за евентуално съгласуване на една такава
съвместна акция. Също да се предложи пълно споделяне с ИАГ на инициативата за
провеждане в Седмицата на гората, като основно съпътстващо събитие на Втори
Национален горскостопански семинар с 2 сесии (като миналогодишния) : Първата – за
новоприетия Закон за горите и подзаконовите документи /за тяхното прилагане от различните
субекти – държавни и частни, а Втората – с други интересни теми от практиката и науката,
систематизирани в няколко секции. Във връзка с вече изтъкнати причини, БУЛПРОФОР няма
да бъде в състояние и ще се въздържи от самостоятелно организиране и провеждане на
това мероприятие. (Вече се разбра от миналата година, че преподавателите от ЛТУ не могат
лесно да се ентусиазират и да представят свои разработки...!, така че не може да се разчита на
взаимно, съвместно само с тях, организиране на такова събитие...). В случай на отказ от
страна на ИАГ да се организира съвместно този семинар като Национален форум по време на
Седмица на гората, БУЛПРОФОР ще обяви като основна тема на своя семинар нещо като
„Новото горско законодателство и какво следва от това” и ще покани отново
представители на ИАГ и хора от практиката, които ще прилагат това законодателство на
кръгла маса на Юндола или някъде другаде в последните дни на Седмицата (7-8.04.2011).
След така проведените разисквания по този кръг от теми, присъстващите членове на УС, се
обединиха с пълно единодушие около следното РЕШЕНИЕ:
2.2.

УС потвърждава решението през 2011 година да не се провежда специализираното
изложението за горска техника и технологии „ТЕХНОФОРЕСТ”. УС упълномощава
Председателя да търси нова форма и формат, както и партньор за следващите му
издания.

2.3.

Обичайния пролетен семинар на БУЛПРОФОР заедно с честване на Седмица на
гората и 11 годишнината на БУЛПРОФОР да се проведат на 7-9.04.2011 година в уч.
база на ЛТУ в Юндола или на друго походящо място, ако такова бъде предложено.
Темите съобразно листа по интереси, вкл. „Новото горско законодателство и
какво следва от това”, ако не бъде избрана такава/подобна тема за основна на
провеждащ се по наша инициатива и по същото време Национален ГорскоСтопански Семинар съвместно между ИАГ и БУЛПРОФОР. Упълномощава се
Председателят на УС да предложи гъвкава схема (график и съдържание) за събитията,
в зависимост от проведените разговори с ръководството на ИАГ и другите
заинтересувани групи лица.

3. Как оцеляваме в условията на кризата ?
Относно финансовата същност на дейността ни. Да, за БУЛПРОФОР кризата
продължава! Ние не сме събрали дори малка част от предвидените с бюджета средства, а
именно – по-песимистичния вариант, който се прие на последното ОС:
- от членски внос – 6400 лева (от 21530 дължими) и от допълнителни вноски – 6100 (от
20424 дължими), съответно събрани: 2658лв.(от чл.внос) и 840 лв.(от доп.вноски).
- от стопанска дейност – 3880 (от тях чрез проекти на ГИЦ – 3200), реализирани – 0
лева;
- от нестопанска дейност – 2800 (от спонсорство), реализация - ...... или с... в повече...
Изобщо цялата ни дейност през годината се гради на доброволен труд, вкл. на изп.
секретар чийто договор е прекратен. Наем за офиса не плащаме считано от м. 07.2010 и сме
фактически на доброволен принцип в офиса на ГИЦ София, на Даниела. Членовете на УС
отчетоха тези факти и изразиха благодарност на Даниела Петкова, както и на Стефан Самаринов,
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който сам предложи да подпомага финансово плащането на наема докато се намери някакво
друго по-добро решение. Засега, макар и не всичките да са официално оформени като
спонсорство, през последната година, вкл. за честването на 10-годишния юбилей през м.март
2010 година, повечето дейности се крепят на личното финансиране и участие на Председателя (в
т.ч. на международните форуми в които БУЛПРОФОР трябва да участва) и на Зам.Председателя
Димка Радославова.
В тази връзка УС обсъди дали и каква реорганизация може да се предложи за приемане на
ОС. Например: дали трябва /добре ли ще е?/ да изнесем някои от международните ангажименти
на БУЛПРОФОР към новоучредяващото се Национално браншово сдружение ?! Напр. сега сме
затруднени да си плащаме членския внос за ENFE, която е представителната европейска
предприемаческа организациия (2010 г - 900 евро, а от догодина той се увеличава постепенно от
1000 до 1500 евро/годишно). Но по принцип нали за България, това се прие (със ЗГ) да бъде
функция не само на БУЛПРОФОР, а на новата НБО? Т.е. тази отговорност трябва да е споделена
от всички организации, най-резонно от новата НБО. Има и други възможни решения в тази
посока, но докато не се установи и тръгне дейността на новата организация и тя не поеме реални
функции, ще бъдат прибързани всякакви наши инциативи, вкл. делегиране на наши досегашни
ангажименти (и вътрешни, и външни) към нея, т.е. засега това е само една хипотеза.
В този аспект трабва да се преосмислят всички наши досегашни инициативи и взети
решения за дейности, напр. за поддръжката на портала www.bulfor.net, за регистрацията и
дейността на собствена фирма „ТЕХНОФОРЕСТ” ЕООД (и двете имат за цел да генерират
приходи и да подпомагат дейността ни, но...). Също проблематична ще бъде и бъдещата работа
по проекти с европейско финансиране (сега сме в очакване на резултат за проекта по М-111 на
ПРСР), дейности за сертификация по системата PEFC за управление и на горски предприемачи
по EFECT и/или друга и т.н. Замряла е и издателската ни дейност, въпреки че не липсват
заглавия, които чакат реализация... Това са все възможности и перспективи за които отдавна
говорим, но все още нямат реално изражение. Липсата на финансов ресурс, респ. и на реална
мениджърска ръка, която да ръководи отблизо и целенасочено процесите е основна причина, но
докога? И нашите членове с право може би се съмняват дали и какво от всички тези отдавна
дъвчени инициативи ще се реализират и какви ще са реалните ползи за тях.
Втори аспект на промени - Имаме регионални и местни центрове, които не
функционират както е заложено в програмните ни документи / не генерират никакви идеи,
нямат принос от гледна точка увеличаване на членската маса и събирането на членския внос,
намирането на спонсори и т.н.... УС очаква с постановките в новия закон за горите, които дават
повече възможности за предприемачите и отговорности на ЧПЛ, както и с необходимостта от
подобни структури, които да бъдат едновременно структури на НБО, работата на нашите ГИЦ ще
има нови аргументи за активизиране. Трябва на ОС да обсъдим тези и други нови идеи в тази
светлина. Показателен е румънския опит, който е споделен на интернет страницата ни в Доклада
на А.Стефанов от посещението там през последния декември.
След разискванията, присъстващите членове на УС, не взеха конкретни решения,
защото такива евентуално ще се вземат на ОС, след обсъждането.
4. Приемане / Изключване на членове / решение за учредяване на Горски информационен
център в гр.Разград
Първо - във връзка с изпълнението на Решение 7.3.2. на ОС от 24.03.2010 за
допълнителна вноска по чл. 52, ал.1 от Устава, на заседанието си на 15.10.2010 г, УС след
като отчете, че изпълнението на това решение застрашава силно бъдещето на цялата
организация, взе специално решение в смисъл, че спира временно изпълнението на това
решение до повторното произнасяне по него на предстоящото ОС.
Тогавашните дебати бяха в следната плоскост, която остава актуална и към днешния
момент:
Както е ясно на всички, тези вноски бяха жизненоважни за оцеляването на организацията ни.
Впредвид обаче на продължаващата и задълбочаваща се криза сред горската
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предприемаческа гилдия (повече от най-песимистичните прогнози тогава), към днешна дата
(15.10.2010г) УС отчита, че още по-важно е в настоящия тежък момент, оцеляването на
нашите членове контрактори / частнопрактикуващи лесовъди, които изпитват неимоверни
затруднения.

Като Второ и най-оживено, се дебатира плащането/неплащането на членския внос,
както и върху непопулярната мярка, че УС е длъжен да констатира фактическото
самоизключване на редица членове, които повече от 2 години (за 2008г и по-назад) не са
плащали членския си внос.
На дебата днес, надделя мнението, че за да сме последователни на вече взети от УС
решения в тази посока, които бяха широко дебатирани и на последното ОС, както и за да се
държим на нивото на авторитета, с който организацията се ползува от страна на своите
партньори у нас и в чужбина, а особено много и за да не разколебаваме повече редовните
членове на сдружението, УС трябва с твърдост и решителност да отиде към изключване на
всички членове, които повече от 2 години не са си плащали членския внос. Тогава ще
установиме един макар и по-нисък, но реален кворум за предстоящото ОС и изобщо на
членската ни маса. Тогава ще покажем на нередовните, че повече няма да се търпи тяхната
нелоялност. Нещо повече, след приемането на Новия ЗГ те сами трябва да стигнат до изводи,
които са очевидни за активните лесовъди и предприемачи.
В тази връзка,след разискванията, присъстващите членове на УС, се обединиха с пълно
единодушие около следните РЕШЕНИЯ:
Изключват се от БУЛПРОФОР на основание чл.20, ал. 1, т.1 и ал.2, във връзка с
чл.18, т.5, от Устава на БУЛПРОФОР, следните физически лица:
Приложение-1 „Списък на членовете на БУЛПРОФОР за изключване от УС на 28.01.2011 год.”

4.1.

4.2.

Изключват се от БУЛПРОФОР на основание чл.18, т.2 от Устава на БУЛПРОФОР
(при смърт), следните физически лица:
1. Инж. Христо Георгиев Субев от гр.Самоков

4.3.

Приемат се за нови членове на БУЛПРОФОР, на основание на чл.11, във връзка с
чл. 9 ал.1, т.1 и т. 2.2 и на чл.10 от Устава на БУЛПРОФОР, следните кандидати:
1. „Фагус-10” ЕООД-Севлиево

Членовете на УС обсъдиха заявлението на инж. Юлчо Недев Иванов, ЧПЛ, член на
БУЛПРОФОР, кандидатстващ за разкриване в неговия офис на Горски Информационен
Център. Изтъкна се, че това е един от желаните региони за разкриване на представителство на
сдружението в Северо-източна българия, където досега сме нямали такова.
След разискванията, присъстващите членове на УС, се обединиха с пълно единодушие
около следното РЕШЕНИЕ:
4.4.

Да се сключи договор с Юлчо Недев Иванов, собственик и управител на фирма
„Юни-2” ЕООД, гр.Разград, ул.Ресен-3, за разкриване в офиса на фирмата на
адрес ул. „Добровска” No16, тел.0887-977-383; E-mail: uni@mail.bg, на „Горски
Информационен Център – консултации и услуги за собствениците на гори”,
гр.Разград
с предмет на дейност: ИНФОРМИРАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ И
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ГОРИ И ЗЕМИ ОТ ГОРСКИЯ
ФОНД.

5. Решение за участие /учредяване на Национално браншово сдружение по ЗГ
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Съгласно чл.36, т.19 от Устава, решение за членуване на сдружението ни в други
организации се взима в оперативен порядък от УС. Поради важността на този акт, УС, след
като прие с единодушие това свое решение, препоръча същото да се препотвърди и
от най-висшия форум на сдружението – Общото събрание.
В тази връзка, след разискванията, присъстващите членове на УС, се обединиха с
пълно единодушие около следните РЕШЕНИЯ:
5.1. Управителният съвет на БУЛПРОФОР взима решение сдружението да
участва като учредител в създаването на Национално Браншово Сдружение
в сектор Горско стопанство – по смисъла на чл.217, ал.1 на ЗГ (2011г), което е
Сдружение с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, с дейност в обществена полза. Председателят на БУЛПРОФОР да
събере и предостави необходимите документи за учредяването.
5.2. Управителният съвет на БУЛПРОФОР определя за свой упълномощен
предствител инж. Антоний Стефанов Стефанов, изпълняващ функциите на
Председател на Управителния съвет на БУЛПРОФОР, който да предствлява
Сдружението във взаимоотношенията му с Националното Браншово
Сдружение в сектор Горско стопанство – по смисъла на чл.217, ал.1 на ЗГ
(2011г), вкл. да участва от името на Сдружението в неговото учредяване, да
го представлява в дейността му като съучредител, както и да има правото да
участва при взимане на решения, провеждане на събрания на ръководните
органи на новоучреденото сдружение и всички други права, които не
противоречат на устава на сдружението.
6. Разни, в т.ч. :
Информация относно приемането на ЗГ и хода на работата по някои наредби;
По тази точка, Председателят изнесе информация, че ЗГ в момента се приема на 2
четане в зала, а наредбите са все още в много пъвоначален вариант. 3 екипа с експерти –
чуждестранен и бъгарски консултанти са ангажирани по линия на СБ, но рзултатите не са
много обнадеждаващи. Наше официално становище е дадено на отговорните лица (има го
публикувано и на страницата ни). Впоследствие работата ще се свърши от екипите на
вътрешните работни групи, във всяка от които имаме наши представители (по наредбата за
ползуванията, наредбата за сечите и наредбата за горска инвентаризация и планиране). Нека
всички следят за новини в тази посока на нашата интернет страница.
6.1.

Информация за PEFC- Bulgaria.
Председателят информира, че документите за учредяване вече са в съда.
Междувременно се подготвя списъкът със заинтересуваните страни и на членове на бъдещата
работна група. Първа среща се състоя на 11.01 в новооткрития офис на адрес, ул.проф.
Братистилов 3, в кв. Дървеница. Засега разноските се плащат от председателя Иван Савов.
Ангажимент на Изп.секретар на PEFC-Bulgaria – инж.Антоний Стефанов е да предложи
експертен състав на работната група. Съгласно ИСО изискванията за писане на стандарти,
както повелява и PEFC, те трябва да се разработват от експерти, които дори и да са
представители на някоя група заинтересувани лица, трябва да се абстрахират от този факт и
да работят само като експерти. След това, готовия стандарт /или на определен етап от
неговото изработване, групите заинтересувани лица се включват в тяхното обсъждане.
Консенсусът е търсена цел, но не е задължително условие /изискване за приемането на даден
стандарт. Такава е практиката при приемане и на националните стандарти от PEFCInternational. Антоний Стефанов изтъкна, че ръководството изчаква регистрацията на
сдружението да стане факт, за да стартират някои официални действия.
6.2.

7

6.3. Международни проекти свързани с ENFE.
Презентация и други материали по тази тема са изготвяни от Председателя А.Стефанов и
вече са публикувани на интернет страницата ни, вкл. след посещението в Букурещ през
декември. Това са проектите касая сертификации по ECC, CeFCo (едновременно за ГС
управление и на предприемач), EFECT (само за горски предприемач) и т.н.
Днес се наблегна само за евентуалното членство на БУЛПРОФОР в EFESC
(Европейския съвет за сертификация за умения в горското стопанство и околната среда) като
Национален Орган за сертификация по международния стандарт за секачи с моторен
трион „ECC”. Общо взето ангажиментите ни биха били много съществени – да акредитираме
учебните програми по които се извършва обучението на секачи, да издаваме европейски
сертификат и т.н.... Доколко обаче има желаещи у нас да получат европейски сертификат за
секач, т.е. за работа като такъв в някоя европейска страна? Засега самите страни нямат
поставени такива еднозначни изисквания!, т.е. самите те не поставят изискването за този
именно сертификат! Вероятно това е все още недостигнат етап, което в скоро време да стане
факт. На срещата в Брюксел през октомври 2010, и в резултат на нейните решения
БУЛПРОФОР заяви интереса си да стане такава национална организация, при определени
условия, като напр.: намаляване на задължителната акредитационна вноска и членски внос
определен да бъде 2500 евро/годишно, като тя зависи от броя на издадените международни
стандарти, олекотяване на структурата – управленските – ръководни/ контролни/стандартизационни органи/комисии и пр., защото не може тази още прохождаща организация да се
съпоставя с вече утвърдени и действащи от години сертификационни органи като напр. FSC /
PEFC или др.п. В момента в инициативната група и сред болшинството участници
преобладават представителите на центрове за обучение от различни европейски страни. Само
малка част от организациите членки на ЕНФЕ са представени в този нов форум. Румънците
напр. са избрали и участват чрез свой представител – център за обучение (един горски
техникум).
Учредителния форум на EFESC е определен за 15-16.03.2011 год в гр.Бърно. До тогава
БУЛПРОФОР трябва да намери форма и решение, както и отговор на въпроса – До колко
реална ще бъде ползата за предприемачите в България, ако страната ни има в
лицето на БУЛПРОФОР (или дори на друго юридическо лица) свой национален орган за
сертификация по ЕСС, както и дали тази полза съответства на високата цена
която трябва да се плаща ежегодно? Председателят А.Стефанов сподели разговора с
Едгар Кастенхолц (Изп. С-р на ЕНФЕ и член на инициативната 3-ка на EFESC ) , който е
препоръчал ако нямаме възможност да участваме пряко, да станем обикновен член (250 евро
чл.внос), като държим по този начин отворена вратата за по-късно преминаване към
национален представител. Засега ЕНФЕ е и ще бъде гарант, че интересът на
предприемаческите организации ще бъде защитен в тази нова организация.
В тази връзка, членове на УС, се обединиха с пълно единодушие около следното
РЕШЕНИЕ:
6.3.

На този етап да се отклони участие на БУЛПРОФОР като национален представител
в EFESC (Европейския съвет за сертификация за умения в горското стопанство и
околната среда). УС препоръчва на Председателя да проведе разговори с
потенциални спонсори в България за покриване на годишни разноски по едно
евентуално членство, при което условие, Председателят А.Стефанов може да
препотвърди заявката и да участва във форума на 15-16.03.2011 в гр.Бърно,
Република Чехия.

Проекта по М:111 на ПРСР
По тази тема, Председателят А.Стефанов каза, че няма нова информация от
управляващия орган РА ДФ Земеделие. Ако такава дойде, в смисъл че нашият проект за
обучение чрез информационни дейности на горски предприемачи, бъде утвърден , тогава
6.4.
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задължително ще имаме нужда от един по-голям форум на който да решим откъде ще
намерим финансиране, защото първоначално ние сами трябва да финансираме, преди да ни
бъде заплатено. Общата стойност на проекта възлиза на 911000 лева, но тепърва ще видим
какво ще бъде одобрено и дали ние ще подпишем договор !? Ако информацията дойде преди
ОС – толкова по-добре – това ще бъде форумът на който да вземем съответните решения.
6.5.

Определяне на бъдещи стъпки за сертификация на СУК на БУЛПРОФОР по ИСО
9001-2008 (стария сертификат вече не е валиден);

Членовете на УС се обединиха около становището, че нямаме алтернатива на
запазване на сертификата, за което обаче трябва да намерим сили (за преформулиране на
много от документите), както и финансови средства за пререгистрацията. По възможност
трябва да подготвим и свършим всичко това през текущата 2011 година.
Подписали настоящите решения, членовете на Управителния съвет на
БУЛПРОФОР:
Антоний Стефанов Стефанов_______________ Даниела Георгиева Петкова______________

Йордан Руснаков_______________

Димка Иванова Радославова ___________

Станка Насташова-Уюрова______________________ Васил Христов Стипцов__________________

Стефан Самаринов________________

9

