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  П Р О Т О К О Л 
ОТ  

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БУЛПРОФОР 
 

Днес, 15.10.2010 г. в гр.София, в Лесотехническия университет (зала 307), от 16 часа, се състоя 
заседание на Управителния съвет на БУЛПРОФОР   

 в състав:  

1. Антоний Стефанов Стефанов, 

2. Димка Иванова Радославова, 

3. Даниела Георгиева Петкова, 

4. Васил Христов Стипцов,  

5. Стефан Самаринов,  

6. Станка Иванова Насташова – Уюрова, 

7. Йордан Руснаков. 

 
Последните 2-ма участваха в работата задочно, като се уведомяваха и споделяха по телефон 
въпроси от дневния ред, както и подлежащите на гласуване решения.  
 
Заседанието протече при следния  

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Информация и обсъждане на параметрите и изискванията на процедурата и проекта за 
информационна дейност по Програмата за развитие на селските райони.  

2. Участие на БУЛПРОФОР в PEFC – Bulgaria – НПО по ЗЮЛНЦ – Национален ръководен 
орган. 

3. Участие на БУЛПРОФОР като национална организация в EFESC /да бъде акредитирана 
като такава и да членува в Европейски съвет за сертификация на умения и компетенции 
за горското стопанство и околната среда.  

4. Информация за приключилата в Лисабон на 27-28.09.2010 год, год.конференция на ENFE. 

5. Участие на представители на БУЛПРОФОР в семинар на ENFE и планирана среща в 
Румъния заедно с полската и румънската предприемачески организации.  

6. Информация за Бъдещ проект за прилагане на европейски опит за безопасни и 
здравословни условия на работа в горите за който БУЛПРОФОР и партньори по линия на 
ENFE  мрежата търсим финансиране. 

7. Закона за горите – последни обсъждания, предложения, които да внесем в НС за 
евентуално приемане между четенията. 

8. Информация за актуалното положение на нашия ISO 9001-2008 сертификат. 

9. Теми, дата и мястопровеждане на есенния семинар на БУЛПРОФОР. 

10. Приемане на нови членове;  
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11. Изпълнение на решение 7.3.2 на ОС на БУЛПРОФОР за Допълнителните вноски по чл.52 
от устава. 

12. Други: Информация за проведена среща/разговор със Зам.Министър Георги Костов; 
Информация за Нац.Съвет по Горите /14.10.10. 

 

Разискванията по точките от дневния ред, и решенията по някои от тях, са както следва:   

 
1. По Първа точка от дневния ред,  

Инж.Антоний Стефанов изнесе информация относно параметрите и състоянието на разработката с 
която БУЛПРОФОР ще кандидатства за информационна дейност по Програмата за развитие на 
селските райони, с проект за обучение (с поредица от 3-дневни семинари) на горски предприемачи. 
На миналото заседание на УС вече се взе решение за участие. Днес се изнасят някои промени в 
сроковете, които вече са факт според Обявата на РА „ДФ Земеделие”.  Според тях прозорецът 
отворен за подаване на документи е между 18.10 и 30.11.2010 год., а изпълнението му, след/ако 
бъде приет, ще продължи 18 месеца. Ще ни бъде трудно да организираме първите курсове, защото 
всичко ще трябва (сами) първо да платим, а после да „осребрим чека”. Залогът обаче е голям – 
квалификация на предприемачи. Изказаха се съмнения дали и колко ръководители на фирми ще 
можем да привлечем, дали всички желаещи ще могат да отделят време за да дойдат, особено по-
младите. Отговора е, че това в голяма степен е наш ангажимент да мобилизираме капацитета на 
нашите членове по места – да агитират, да насочват потенциалните участници (и да ги записват) 
вграфиците по мястопровеждане и т.н... да ги доведат, защото темите са много практически 
насочени – полезни. В обучението може да участват също и специалисти от ДГС/ДЛС (темите ще са 
интересни и за тях.  
Генезиса на избраните теми за обучение произлиза от международен проект “ConCert” по 
програмата “Leonardo”, в която участва ENFE заедно с европейската мрежа от специалисти на FAO-
ILO-ECC Forestry Research and development expert unit. Темите за обучение фактически са теми 
разработени за всички европейски предприемачи и са подготовка за обучение за покриване на 
изисквания по европейския сертификат за горски предприемачи EFECT, който в България ще се 
управлява от БУЛПРОФОР. По каналите на мрежата (ENFE) ние вече сме рецензирали тези теми на 
европейско ниво.  
 
След разискванията участниците в УС единодушно се обединиха около следните  
РЕШЕНИЯ:  

1.1. Приемат се Учебните програми и графика на Инфо-дейностите по 
местопровеждане както са посочени в Приложение-1.1 и 1.2. Последни уточнения 
да се направят, ако такива се налагат при допълнителните уточнявания с 
преподавателите и/или след предстоящите разговори в МЗХ. 

1.2. Предстои детайлизиране на бюджетната рамка, като се запазва визията по 
проекта да се залагат максимално допустимите параметри за брой на 
участници и брой дейности, часове и т.н.   

1.3. Да се подпишат рамкови договори съгласно изискванията на документацията с 
базите на ЛТУ (съгласно вече проведените разговорите с Ректора, вкл. за Юндола и 
Бързия)), както и с хотелските/учебни комплекси  в В.Търново  и Сливен. 

1.4. На предстоящия през м.ноември семинар на БУЛПРОФОР присъстващите 
членове да бъдат запознати с детайли от проекта и да се потърси/изиска тяхното 
съдействие за реализацията му.     

 
2. По Втора точка от дневния ред,  

Днес членовете на УС присъстваха на Инициативната Първа среща във връзка с учредяването на 
PEFC – Bulgaria. На нея присъстваха около 30 човека – представители на различни заинтересувани 
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страни – на собствениците на гори, на големите дървопреработвателни предприятия, предприемачи 
и екологични сдружения. Там Иван Савов (председател на Асоциацията на акредитираните 
сертифициращи органи в България, ръководител и/или член на управителните органи на други 
български и международни органи/организации), Ярослав Тимрак (р-л на технич.отдел в 
секретариата на PEFC) разясниха концепцията и същността на Паневропейския процес и на 
сертификацията, която повечето държави в Европа са избрали като държавна политика за 
устойчиво управление на своите гори и горския сектор. Европейската акредитационна агенция 
(единствената призна от ЕК) е акредитирала  PEFC като стандарт за горите, което значи, че това 
вече се е превърнало в политика на ЕК,  респ. на държавите членки.  
 
Юристът Зорница Трифонова разясни какви са необходимите актове и стъпки за регистрация на 
новото сдружение. Тя предложи то да е в обществена полза, за което се изискват 7 учредители 
физически лица или 3 юридически. Но това е отворена възможност, защото може да бъде и в частна 
полза ?! На срещата в Бояна се реши всяка организация, която иска да бъде учредител да 
представи: а)Устава от който да е видно кой орган какви решения е оправомощен да взима, б) 
протокол от заседанието на органа упълномощен според устава да взима подобни решения, в) 
решението за участие в новото сдружение, г) актуално състояние. Форумът излъчи организационен 
учредителен комитет в състав: 1.доц. В.Стипцов, инж.А.Стефанов, 3)юрист З.Трифонова и 4) 
инж.Илия Колев 
Инж. Антоний Стефанов и доц.Васил Стипцов в детайли разясниха на останалите членове на УС 
различните гледни точки и препятствията по пътя при подготовката и провеждането на днешното 
събитие в Бояна. Свършената работа, материалите които са преведени от нас и качени на нашата 
страница заедно с изпратените до всички покана и т.н са в чувствителен обем и ще продължават да 
растат. За взаимоотношенията със зам.министъра Костов, неговото становище и неговите 
неадекватни действия в последните часове. 
 
Да/Не сертификационен орган: Булпрофор и да иска няма капацитетните възможности на 
международните сертифициращи компании (които са 5 в България) и не може да бъде 
сертифициращ орган по PEFC, това е много голяма лъжица. Такъв ще бъде напр. Мууди 
Интернешънъл, но естествено е, че експертите одитори ще бъдат лесовъди на частна практика 
специално обучени и сертифицирани за това, и БУЛПРОФОР ще може да лансира свои членове за 
такива. Това е една добра бизнес перспектива за всички тях.  
 
Изтъкна се също така от инж.Стефанов, че: 1) понастоящем сме членове на работната група на FSC 
в България и от нас се иска да се определим, защото там не допускат „двойна игра”, което е  честа 
практика при конкурентни схеми и 2) ENFE в която ние членуваме е специален международен член 
на PEFC от социалната камара, което косвено значи, че ние де факто вече членуваме в 
международния PEFC (Пан-европейския съвет за горска сертификация).  

 

Участнииците в УС заявиха категорични становища в полза на Пан-европейската 
сертификациия, която е европейския избор направен  още през 2002 година от България, но поради 
лобистки и други интереси все още (досега) не е намерила реализация в България.  Членове на УС 
припомниха, че представителите на FSC в България (от групата на WWF-България) в продължение 
на една и повече година насаждаха чрез електронните медии погрешна, умишлено заблуждаваща 
(!) представа на обществото и всяваха неприязън към горските предприемачи, което не е устойчива 
практика (тя е против логиката на горската сертификация, която изисква равнопоставеност на 
екологичните със социалните и икономическите интереси, а не превес над тях, в ущърб на 
собственика). Дори само заради това, ние не можем да продължаваме да се идентифицираме с 
тяхната частна схема. Още повече, както се разбра и днес на форума в Бояна, тази схема няма 
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устойчиво бъдеще в Европа (след като ЕА, респ.ЕК, считано от 2010 година е припознала PEFC за 
официалния партньор по отношение на устойчивото горско управление). 
 
След разискванията участниците в УС единодушно се обединиха около следните  
 
РЕШЕНИЯ:  

2.1. БУЛПРОФОР да се оттегли от FSC работната група и като активен партньор във 
FSC сертификацията в България. Същевременно БУЛПРОФОР не отрича 
сертификацията по схемата на FSC и дава възможност на свои членове, одитори 
и/или субекти на сертификацията по нея да продължат да я прилагат съобразно 
техния или на техните клиенти свободен избор.  Настоящото решение да се 
предостави на лицата, които мениджират процеса в България. 

 
2.2. Управителният съвет на БУЛПРОФОР взима решение сдружението да участва 

като  учредител в създаването на “PEFC-Bulgaria” – национален ръководен 
орган по Пан-европейска горска сертификация”, 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.  

 
2.3. 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 “PEFC-Bulgaria” – националния 
ръководен орган по Пан-европейска горска сертификация”, вкл. да участва от 
името на Сдружението в учредяването на  “PEFC-Bulgaria”, 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. 
 

2.4. Насърчаваме всички наши членове задълбочено да проучат наличните 
материали по PEFC (вкл. „Наръчника за устойчиво управление на горите на пан 
европейско ниво”, София-2007 год, вече раздаван) и тези, които вече сме качили и ще 
продължаваме да качваме на Интернет страницата ни, в специалния раздел. 
http://www.bulprofor.org/pagebg.php?p=69&sp=70 

 

3. По Трета точка от дневния ред,  

Инж.Антоний Стефанов представи информация за състоялия се на 6 и 7.10.2010 год, в Брюксел 
среща по проект  по програмата Леонардо за 1) учредяване на EFESC – Европейски съвет за 
сертификация на умения и компетенции за горското стопанство и околната среда, и 2) за 
учредяването на специален европейски сертификат ( ЕСС) за операторите на моторни трийони и 
храсторези (които са европейски признати, т.е. той ще е валиден за работа навсякъде в Европа, 
срещу покрити еднакви норми и способности).  
Задачате е да решим искаме ли / и трябва ли БУЛПРОФОР  да се ангажира и да стане национална 
организация, която да бъде акредитирана като такава и да членува в EFESC. Условият още не са 
окончателно фиксирани (акредитационнната такса за сега е 2500 евро с възможност при участие 
като учредител тя да бъде опростена). Членския внос и схемата по която размерът му да се 
определя, след наша намеса на форума, ще бъдат преоценени. Критериите са няколко 
(Приложение-3 към настоящия Протокол). На срещата там се е решило: учредяването да стане на 
16.март.2011 год, когато ще е готов устава, ще бъдат приети заявките на организациите, заедно с 
изискуемата се документация, която демонстрира, че тези организации отговарят на определените 
критерии.  
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УС се съгласи, че ползите за БУЛПРОФОР да стане такава национална организация, в контекста на 
нашите браншови ангажименти, е много примамлива, защото като такава ние /или специализиран 
наш орган ще: мениджираме цялостния процес на национално ниво по акредитиране на програми, 
преподаватели и училищата които ще издават европейски сертификат ECC. Значи, ако сме такава 
организация, ние ще видим какви са програмите (отговарят ли на европейските изисквания), 
от там – треньорите и комисиите, които изпитват. Чак след това ако всичко е както трябва ще 
може ние да оторизираме съответните училища да издават такива европейски лицензи. 
Периодически ще ги одитираме / ще валидизираме техните сертификати, съобразно 
изискванията и т.н...  
Изтъкна се от членове на УС, че сега може и да не е особено реалистично да очакваме наплив у нас 
на желаещи да се сдобият с такъв „европейски” сертификат, за което ще се изисква например 
допълнителни часове обучение, и/или изпити. Всичко ще зависи от сравнението което ще се 
направи на нашите налични програми за обучение с тези определени за „европейски”. Може да се 
окаже, че няма какво в повече да се учи, но може и да има!? Освен това, тази практика се очаква 
също да носи някакви приходи, които ще финансират поддържането/управлението на стандарта.   
От друга страна остава в сила въпроса дали и до колко различните държави ще изискват подобни 
сертификати, което остава лобиска задача на EFESC и на националните организации, още сега и в 
бъдеще. 
УС обаче е единодушен, че това е европейска практика и ние не може да се дистанцираме от нея, 
особено когато няма други изявили такова желание. А то и най-приляга за нашата организация, 
която е член на ENFE (която вече участва в работната група там, а на квотен принцип и в бъдещия 
ръководен орган на EFESC), и се очаква от нас да играем такава роля за нашата страна, подобно на 
братските ни организации.  
 
След разискванията участниците в УС единодушно се обединиха около следните  
РЕШЕНИЯ:  

3.1. БУЛПРОФОР да кандидатства/да стане учредител на EFESC през март, 2011 год, 
във функциите си на национален орган за България, освен ако няма поставени 
непреодолими препятствия за това от финансово или организационно естество.  

 
4. По Четвърта точка от дневния ред,  

УС прие за сведение информацията на Председателя за приключилата в Лисабон на 27-28.09.2010 
год, год.конференция на ENFE и за взетите решения. Приложение-4.   

 
5. По Пета точка от дневния ред,  

Инж.Антоний Стефанов информира членовете на УС за инициативата от Лисабон на BULPROFOR, 
ASFOR (Румъния) & SLP (Полша) за съвместна среща на УС на 3-те организации в средата на 
м.декември, на която да се обсъдят важни за трите организации /и за региона изобщо/ въпроси. 
Същевременно той уведоми и за новата опция, от тези дни, че по същото време в Румъния ЕНФЕ 
под патронажа и с финансиране от ФАО ще организира семинар за добри практики по 
горскостопански операции в горскоото стопанство (Гида, който ние имаме преведен и издаден през 
2007/8 година). Така, че с едно отиване ще се участва и на двете мероприятия (едното 
широкомащабно, другото в тесен кръг само между ръководствата на 3-те посестрими организации. 
Опциите са те да се състоят в учебния център в Брашов или в близост до него (около 150 км от 
Букурещ, или на 250 от Русе).  
Членовете на УС се обединиха около примерни теми, които е нормално да бъдат от общ 
интерес, а за нас със сигурност са важни, в т.ч.:  

1) за съгласуване на обща политика в европейския парламент по ПРСР за финансиране 
пряко на горските предприемачи. Румънците например, са си извоювали право да могат 
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да кандидатстват и сега горски предприемачи – дърводобивни фирми по мярка 312 (като 
микропредприятия)  

2) за съвместни стъпки за съвместна работа по едни регионални стандарти за 
сертификация (преимуществено за контракторите, но и не само:  FSC, PEFC /СоС, ISO, 
CeFCo, SmartLogging, EFECT, ЕСС.  

3) евентуално взаимно признаване на някои сертификати за работа на предприемачите 
и/или на техните работници, вкл. новите ЕСС;  

4) опита по издаване на сертификати в 3-те страни: кой и как издава при тях 
удостоверения/лицензи за работа на фирми в горите, признават ли се те, носят ли 
предимства и какви за фирмите;   

5) актуалната ситуация на паззара на дървесина и на услуги, които нашите членове 
предоставят / кой / как се оправя в сегашната ситуация;  

6) връзките с националната администрация, дългосрочни договори, как ги сключват, някои 
примерни договори и т.н... конкурси за поръчки – какви, как 

7) конкуренцията на пазара на продажбите на услуги (между фирмите / между фирмите 
наши членове, между нашите членове и фирми, които не члленуват в нашите 
организации) ....  

8) добри практики за нашите организации за акумулиране на средства и за работа изобщо..   
9) други........ 

Относно хората, които да отидат и присъстват на двете събития, това ще бъдат членове на УС, 
може и бивши, съгласно уговорката с  ASFOR & SLP. Според изявеното и потвърдено желание, 
засега това са: Антоний Стефанов, Даниела Петкова, Стефан Самаринов и Йордан Терзийски. 
Пътуването ще бъде на собствени разноски. 

 
6. По Шеста точка от дневния ред,  

Инж.Антоний Стефанов информация за бъдещ проект за прилагане на европейски опит за 
безопасни и здравословни условия на работа в горите за който БУЛПРОФОР и партньори по 
линия на ENFE  мрежата търсим финансиране.  Edgar Kastenholz както обеща тук в България, вече е 
направил Анотация на проекта. Търси финансиране от Европа. През миналата седмица в Брюксел 
АСтефанов е поставил въпроса и пред други 3-ма експерти (от Финландия / Тапио - центърът за 
обучение със световна известност, Френския Горски център и неговия шеф – широко известен 
международен експерт/консултант Кристиа Салвиньол и др.). 
 
Този проект може да се разглежда самостоятелно, но също така той влиза в една обща концепция – 
модел за бъдещи активности на БУЛПРОФОР във връзка с: 1) горската сертификация: 1.1.на ГС 
управление (по PEFC) и 1.2. на уменията и компетенциите на горските предприемачи по EFECT 
когато имаме тази готовност и това стане възможно и 2) мениджиране на горски център за обучение 
и квалификация на горски предприемачи, специалисти по горско стопанство и горски работници (по 
възприети европейски програми като ConCert и др..). 
 
Тази концепция ще търсим да развием като самостоятелен проект, за да почерпим капацитета на 
признати експертите от Tapio, Centre Forestier, kWF и Института във Фрайбург и др., под 
методическото ръководство на ЕНФЕ. 
АСтефанов е потърсил вчера подкрепа за проекта и от Зам.Министъра доц.Г.Костов, който е 
изтъкнал, че това е напълно реална възможност и много перспективна.  
 
Приложение-5.1. (Анотация на англ.език) Приложение-5.2  (Концепция) 
 
УС прие информацията за сведение и отправи препоръка тя да се обсъди като тема на 
Семинара през ноември, и да се изнесе на нашата интернет страница.    
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7. По Седма точка от дневния ред,  

Членовете на УС обсъдиха дали и под каква форма да продължават да отстояват своите 
предложения по Закона за горите, след като досега те не са взети под внимание. Понеже съдържат 
критични нотки и предложения (на фона на нашето общо одобрение! на закона), нашите 
предложения никъде не бяха публикувани и цитирани. Явно е, че Зам.Министърът се страхува от 
критичните бележки и забранява тяхното показване!? Същевременно напълно се „ляга” и 
капитулира пред предложенията на по-гръмогласните „еколози”.  Вчера на разговорите с 
доц.Г.Костов този въпрос е бил повдигнат. Според него имаме шанс да вкараме някои от 
предложенията си, в т.ч. за възлагане на дейностите от ДГС/ДЛС на предприемачите. Други са 
прекалено дребни и макар и да са верни, то няма смисъл, за да не се бави закона. Неговата линия е 
с нищо да не се пречи на приемането на Закона. Има достатъчно врагове, които не желаят той да 
бъде приеман! АС е изтъкнал, че и ние не искаме заккона да се бави повече!, но има няколко 
предложения, за които ще вървим до край да отстояваме. Доц.Костов е настоял да участваме с 
пълни сили в списването на всички наредби, работата по които вече започва.  
УС на БУЛПРОФОР се обедини около минимален брой съществени предложения за изменения и 
подобрения в проекта на закон, Приложение-6, а именно за:  

- възлагането на всички услуги от ДГС/ДЛС на предприемачите;  
- недопускане на частна практика за служителите от ИАГ и неговите структури под 

никаква форма; 
- недопускането на ДГС/ДЛС да бъдат вписвани в публичните регистри, защото това 

предполага че ще работят непосредствено в горите чрез собствена техника и 
работници, което е нелоялна конкуренция и не се допуска за публични 
предприятия, каквито те всъщност са;  

- в контекста на гореказаното, ДГС/ДЛС  не могат да участват в обществени поръчки, 
съгласно други действащи закони и директива на ЕС;  

- правилата за вписване/допускане и изключване в/от публичните регистри към ИАГ;  
- за аутсорсване на дейността по издаване на удостоверения на националните 

браншовии организации.  
  

8. По Осма точка от дневния ред,  

Информация за актуалното положение на нашия ISO 9001-2008 сертификат се изнесе от 
Председателя А.Стефанов и от доц.В.Стипцов. Изтекли са малко повече от 6 месеца след м.март в 
които е следвало да направим ресертификационния одит, което поради безпаричието, сме отлагали 
и продължаваме да го правим и сега. Но фактът си е факт. Има много малка вероятност да можем 
да го задържим. Доцент Стипцов каза, че разликата ако го направим на ново ще бъде в цената (1200 
вместо ок.2000 лева за нов), но пък ще имаме шанс да го пренаправим по-простичък и гъвкав. Да 
опростим процедурите и т.н.  Същевременно АС изтъкна че има изискване национална EFESC 
организация да има СУК (такива изисквания все по-често ще се поставят) и ние наистина трябва да 
побързаме.  
 
УС се обедини около това именно становище и прие следното  
РЕШЕНИЕ: 
 
8.1. Ако не е възможно да се съхрани старата регистрация, УС със собствени сили да премине към 

изработката на нова документация и да задейства процедура за повторно сертифициране 
на БУЛПРОФОР по ISO 9001-2008, която да включи и последните (предстоящи) изменения в 
ИСО, в срок преди м.март.2011 год. 
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9.  По Девета точка от дневния ред,  

След обсъждане, единодушно УС взе РЕШЕНИЕ : 
 
9.1. есенния семинар на БУЛПРОФОР  да се състои в к.с. Юндола, уч. база на ЛТУ на 18-
20.11.2010 /четвъртък, петък, събота; 
  

9.2. Семинара да включва следните примерни теми: 
1. Обсъждане на новата концепция за обучение и активността на БУЛПРОФОР на полето на 

PEFC горската сертификация. 
2. Проекта на БУЛПРОФОР за обучение чрез информационни дейности по ПРСР, теми, 

срокове, бюджет, отговорности на регионалните представителства на БУЛПРОФОР. 
3. Новия ЗГ и новите подзаконови актове – вижданията на ИАГ и на ЧПЛ по най-важните 

подзаконови актове, за тяхното съдържание и нови практики. Дискусия с участието на 
представители от ИАГ. 

4. Планиране, одобрение и провеждане на Неравномерно постепенните сечи в гори от 
Нац.мрежа НАТУРА 2000 – Дискусионни моменти, с участието на експерти от ИАГ, МОСВ, 
ЛТУ и др. 

5. Конкуренцията на пазара на дървесина – ценови политики и практики, нелоялна 
конкуренция между структурите на различните собственици (държавни, общински и частни), 
измислени такси и методики, различни нива на минималните цени на  дървесината, ниски 
цени за услугите и др. – дискусия с представители на ИАГ, АОГ, коооперации, ЛТУ и др. 

 
 

10. По Десета точка от дневния ред, за Приемане на нови членове, членовете на УС 
обсъдиха постъпилите заявления на кандидати за членство в БУЛПРОФОР. След 
обсъждане и гласуване единодушно от членовете на УС се прие следното РЕШЕНИЕ: 
 
10.1. 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. Юлчо Недев Иванов – Разград 

 

11. По Единадесета точка от дневния ред, УС обсъди изпълнението на решение 7.3.2 на ОС 
на БУЛПРОФОР за Допълнителните вноски по чл.52 от устава. 

УС се запозна и констатира с голямо съжаление напълно неблагоприятния резулат от 
„акцията”  по събиране на тези допълнителни вноски. Досега са събрани по 70 лева – 
първоначална, невъзстановима, вноска едва от 12 души членове на БУЛПРОФОР, или 
кръгло 840 лева, от очаквани .......... лева. Решението на ОС от 24.03.2010 г гласеше:  

7.3.1. ОС упълномощава УС да отправи покана към отпадналите членове на БУЛПРОФОР, да възстановят 
членството си, като за целта в срок до 30.06.2010 год.   изплатят дължимия членски внос + допълнителните вноски 
по чл.52. 

7.3.2. На основание чл.52, ал.1 на Устава, с оглед поемане на финансовите затруднения на сдружението и 
във връзка с покриване на разноски по честването на 10г. юбилей,  да се съберат допълнителни имуществени вноски 
от членовете на ОС на БУЛПРОФОР в размер от 148 лева. От тях невъзстановима част от 70 (седемдесет) лева да се 
внесе в брой или по банков път в срок до 30 май 2010 год. Останалата част да се фиксира от УС, в зависимост от 
броя възстановени членове по предходното решение, за което да се изпрати писмо и съответно решение на УС до 
членовете на ОС, с оглед нейното изплащане до 30 септември 2010 год. За евентуалното възстановяване на 

втората част от вноската да се произнесе следващото ОС. 

Както е ясно на всички, тези вноски бяха жизненоважни за оцеляването на организацията ни. 
Впредвид обаче на продължаващата и задълбочаваща се криза сред горската 
предприемаческа гилдия (повече от най-песимистичните прогнози тогава), към днешна дата 
(14.10.2010г) УС отчита, че още по-важно е в настоящия тежък момент, оцеляването на 
нашите членове контрактори / частнопрактикуващи лесовъди, които изпитват неимоверни 
затруднения. Именно поради това обстоятелство, и отчитайки резултатите от „акцията”,   
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Единодушно от членовете на УС се прие следното РЕШЕНИЕ:  
 
11.1. Преустановява събирането на допълнителна вноска по чл.52,ал.1 на Устава, 

съгласно решение 7.3.2. на ОС, до повторното произнасяне на ОС на 
БУЛПРОФОР по същия въпрос. 

 
 
 

12. По Дванадесета точка от дневния ред, УС обсъди два основни въпроса, както следва: 

 

12.1. Информация за проведена на 14.10.2010 среща – разговор със Зам.Министър Георги Костов, 
изнесе Председателят АСтефанов.  Темите са били няколко, в т.число: 

 
� Проекта на ЗГ и възможността да се внесат между четенията определени наши 
предложения. Неговата линия е с нищо да не се пречи на приемането на Закона. Дори като такава 
потенциална пречка по пътя на закона той намира и фактът на учредяване на PEFC – Bulgaria. 
А.Стефанов е изтъкнал че това е странно и е жалко,  и че по-скоро говори за друго – за някаква 
зависимост!? Ние сме заявили че всяко бавене удължава агонията, която в момента властва в 
сектора. Че положението е нетърпимо и в наш интерес е час-по-скорошното приемане на закона. 
Затова и ще минимизираме нашите предложения само до най-важните.  
 
� Бъдещи задачи на PEFC – България, ангажимента на държавата трябва да е много сериозен, 
дори само заради подписите под Резолюциите на всичките 6 Министерски конференции за опазване 
на горите в Европа, особено на 5-та във Виена, април 2003 год, когато са приети подобрените Пан-
европейски критерии за устойчиво управление на европейските гори.  ЗамМинистър Костов изрази 
доста странната теза, че не иска нещо да му пречи на прокарването на закона, но не каза, защо 
смята, че политиката на ЕС за устойчиво стопансиване на горите може с нещо да му попречи!? 
Излиза, че на думи и на хартия (със  закона) МЗХ и ИАГ са за сертификация на горите, но на 
практика действат под диктата на вече установената в България сертификационна система, и на 
нейните лобисти, независимо че същата се счита за компрометирана от ЕС и й е отказана 
акредитация от ЕА (европейската акредитационна организация). Такава е дадена на PEFC, но явно 
нашите ръководители и персонално Зам.Министъра са доста объркани и непоследователни, за да 
не кажем по-силни думи.  
 
(!? Днес научихме, че Зам.Министърът лично е разпоредил на служители в ИАГ и на РДГ да не 
присъстват на инициираната PEFC – България учредителна среща, което от представителите от 
PEFC беше охарактеризирано като неадекватна и жалка позиция, каквато другаде не са срещали.) 
 
� Проекта за изграждане на Нац.център за обучение и квалификация на дейности в ГС – 
концепцията на БУЛПРОФОР се обсъди в контекста на перспективите тук по-горе казани. 
Доц.Костов е приел драфта на разработката и е поел ангажимент да се запознае подробно.  
 
� Project Outline  / BULPROFOR and FUSofia + ENFE/Edgar + FAO-ILO-ECC forest expert Network … 
за здравословни и безопасни условия на работа в горите – институционална и финансова 
подкрепа за него... също одобрява и ще се надява да се осъществи (предоставена му е Анотацията 
на Едгар Кастенхолц. 
 
 
12.2. Информация за проведения на 14.10.2010 Национален съвет по горите в Големия колегиум 

на МЗХ, изнесе  Председателят АСтефанов. Темите и целия съвет в голяма степен са се 
оказали камуфлаж, защото: 

1) представения проект на Закон за горите, вече е многократно разглеждан и приет от МС и ние 
нищо не можем да направи. БУЛПРОФОР е изтъкнал че отдавна сме предали нашето официално 
становище. Ние приемаме закона като цяло и харесваме повечето негови текстове. Нашите бележки 
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на които особено много държим, като предприемаческа гилдия и смятаме че не са защитени добре, 
вече сме обособили като предложения, които ще внесем между четенията в Парламента. 

2) Горската стратегия и Стратегическия план за развитие на горския сектор са с хоризонт 2011г, 
т.е. догодина, а до тогава ще има и нов Закон за горите, т.е. всичко ще трябва да се пренаправи. 
Нашето предложение е било, да се мине към промяна на срока – хармонизация с плановия период 
на ЕС и ПРСР, която е 2007-2013 година. Така сегашната стратегия и Стратегически план да бъдат с 
удължен срок - преходни и да се премине в един по-следващ момент към изработаката на нови 
документи. Това не се е приело. Приети са промени в състава на работната комисия към НСГ. В 
нейния състава ще продължи да членува инж.Антоний Стефанов. 

 

  

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 ________________ 
 
 


