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Общо събрание‘2011 на ENFE 

 Фрайбург, Германия 1.10.2011 
  

Доклад  
От  

Инж. Антоний Стефанов, Председател на БУЛПРОФОР 
 

Date: Saturday, 1 October 2011 
Meeting hours: 9.00 – 14.00 hrs. 

 
Venue: Freiburg, Faculty of Environmental Sciences, Tennenbacherstraße 
Direction to the meeting venue see: http://www.iufrocompetence2011.uni-freiburg.de/venue 
 
Съгласно предварителния дневен ред, събранието протече както следва: 
 

1. Откриване на събранието – 9.00 ч. 

Представяне на членовете присъстващи  на събрането – 9 от общо 10.  

2. Одобряване на дневния ред – ДА; 

3. Приемане на извинения, от Бари Хъдсан – почетен председател; от Роберт Книсак (има 
някакви съмнения в Кубиак – техния председател, който е недоволен от ЕНФЕ, но черно на 
бяло нищо няма, освен телефонен разговор на Роберт – п-л в Борда и Михаел Загсе, от което 
е ясно, че имат проблеми и вътре в организацията им; Белгиеца – също е възпрепятстван ...... 

4. Приемане на Протокола от мналото общо събрание в Лисабон:   

Отчита се, че някои от поетите тогава ангажименти, напр. онази офанзива за държавните 
предприятия, конкурентната среда, която те задушават и т.н. – няма ответна реакция от тях – 
USTAFOR… 

5. Matters arising / ? – ще минат в-сите в т.11. 

6. Отчетен доклад на Председателя (Едгар го снима в 11 екз.) по точки, както следва: 

Писмено го даде /писал го е вчера?!) 
А. Лобиране: 
- Лобиране : USTAFOR – за тази организация имаме много малко информация, не знае никой 

кои държави участват.. Ф.Паске – казва, че е говорил с ОНФ – те участват, но не са 
политически обвързани.. какви са нашите следващи стъпки в тази връзка...как да установим 
по-тесни контакти с тях... да им предложим среща през идващата ½ година....да им 
предадем нашите...виждания... Те не са отговорили на нашето проучване за лошата 
конкурентна среда, особено в бившите соц.страни (вкл.имаше много информация и за БГ). 
ИАГ е член на тази организация, но при новата структура, дали ще продължи и в какъв 
формат не се знае (АС). 

- Сертификацията – с PEFC  имаме много добри връзки-позиции, вкл. вече и в България....;  
PEFC във всяка от страните е официална система за сертификация, както видяхме вчера 
от посещението – германските държавни гори всичките са сертифицирани по тази 
система...някои от тях имат групови сертификати.... и Ева (Швеция) и Кейс (Холандия), сега 
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и Антоний са отговорни фактори в своите страни по PEFC. За FSC после ще говорим, във 
връзка с CeFCo; 

- Политически връзки – в ЕП, Мр Франко е много навътре с нашите въпроси ....все пак ENFE 
не е представена в Брюксел... трябва да направим нещо... не може интересите на всички 
контрактори да се защитават само от техните собствени евродепутати, защото вие/ние не 
всички ги познаваме... всеки се бори самостоятелно, но това не е достатъчно.   

- Не са прозрачни процедурите за контракторите /конкурси – търгове, особено в 
Източноевроп.страни – нека това стане предмет на дискусиите с Юстафор. В България – 
какво е станало с БГ наредба за възкагане – добро начало, лоша реакция на държавните 
предприятия, които са суспендирали предварително съгласувани текстове, които дават 
реална тежест на асоциацията на предприемачите....; в Швеция – имат общи условия на 
договорите признати от всички....; В Холандия – също имат такива.... Михаел – вчера е бил 
конгреса на Германската асоциация, само – Баварското правителство не иска да приеме 
правилта за взаимодействие между асоциацията и горските аминистрации...  

- ЕНФЕ и модел за конкурси/търгове – ЕНФЕ като членска орг-я трябва да прокара взаимно 
приемливи общи условия за търговете в ГС. Защото липсва европейски пазар на търгове  - 
необходима е съответна регулация за търговете. Това е от всеобща нужда... това не е 
публичен въпрос, не е нечий друг бизнес, това е наша работа и трябва да го напрвим..... 
Какво основно искаме ние на полето на търговете ......, какво предлагаме ... да 
организираме един семинар – и да поканим представители на държавните 
организации.... да го направим в Брюксел заедно със следващото ОС. „Проблеми при 
провеждане на търгове в европейските страни“ . Иначе, ако питаш всеки от нас 
поотделно - ще ти каже, че отношенията с държ.органи са супер, но за нашите членове не е 
така, значи действаме за следващата ни среща в Брюксел – всеки трябва да излезе с 
някакви предложенич, да доведе там представители на съответните организации. 

- MCPEF..... общо взето и 2-та наши представители в Брюксел в началото на септември – са 
единодушни, че тези срещи не са плодотвоорни и не носят никаква практическа полза. 
Фокуса за нас е само един – за да тевим повече, трябва да се представяме заедно с 
индустрията, но къде е нашата гледна точка по въпроса? ЕНФЕ трябва да има проактивна 
позиция... посланията са за по-широка аудитория. Заради тази липса на конкретика / 
обтеклвост, Едгар е отказал и не е участвал в подготовката на документите... Ф.Паске е 
говорил с инвестиционни представители...напр. от Турция – те отделят огромни средства за 
залесяване и в бъдеще тя ще се превърне в една силно променена лесистост... 

- EFESC – после; 

- Коопериране с тренинг центровете *EDUFOR*... въпроса според Едгар, съгласно нашата 
стратегия за развитие, трябва да се раздвивим в тази посока, и по-точно към изработка на 
една обща позиция... следваща стъпка ще бъде – дизайна за наша концепция за 
обучения и квалификация, към изработване на една Европейска рамка за 
обучение/тренинг .... 

B. Проекти – ще се разгледа после; 

C. Разпространение на информция:  

Да може много важни материали да се обработят (асимилират) и най вжната информация да 
се предава надолу към страните-членки, защото има много полезни неща.... защото никой от 
нас не разполага с достатъчно много време да чете всичко – нещо като Дайджест, но със 
съзнанието, че това е много сложна задача за изпълнение /но и много полезна.... 

D. Администрация:  

- нова докладна система от 2010: - месечни отчети на секретаря до Председателя; Доклад – 
4месечен до членовете и членовете на борда; финансов отчет – 4 пъти годишно... не го 
спазваме съвсем но се опитваме... 
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- Брой на УС... 

- ЕНФЕ – икономически.... 

Педро: подкрепя мен – да правим семинари /едновременно с ОС, всяка година в Брюксел; да 
издаваме вестник, който да разпространяваме в Брюксел.... (опита на Португаля – 3 години откакто 
издават вестник – всички ги припознават вече...защото и политици , и други.,,,, го получават и ги четат 

 

7. Финансов отчет:  

a. Accounts 2010 and performance -  Сме на загуба с 3141= Евро.... 

...................................................  

b. Financial Viability - Membership Fee Regulations – какво и как е плащано.... 

Голяма дискусия по въпроса за увеличаване на членския внос, съгласно предложението на Симо, 
както и изобщо за финансите на ЕНФЕ: 

Микаел започна и е съвсем конкретен.... дневния ред на немските оргнизации (идва от техния 
вчерашен конгрес) е, че искат да няма големи разлики в чл. Внос... ако има разлики, да има и тежест 
при гласуването ...и други неща казва .... Ф.Паске – ЕНФЕ ни струва все повече от година на година..... 
разходите са мн.големи според EDT... ЕНФЕ не е толкова забележим в Брюксел и вече Франция не 
иска да плаща за членство в 2 организации (те са и в СЕТАR).... Ева (SMF, Швеция) са още по-
категорични... и те не приемат по-висок чл. Внос ... АЗ казах, че ситуацията на БГ контрактори с нищо 
не се  е подобрила... ние едвам събираме нашия си членски внос, аз пътувам на собствении разноски 
и т.н. ще одобрим за 2012 г (1000 евро), но за 2013 (1250) – все още не сме сигурни....  Симо: а искаме 
да сме визибъл в Брюксел..... трябват ни пари... какво ще правим с 21000 евро чл. Внос.... значи – 
ЕНФЕ да бъде повече разпознаваема в Бряксел...  Ние губим и някои от нашите членове – Чехия, 
Полша, Англия... – Защо не попитаме членовете си да внасят Х 5 евро специално участие, да Да 
платят за ЕНФЕ - 5 евро (едно от предложенията е от всеки наш ялен да съберем допълнителни х 5-
10 евро, които да отидат директно за ЕНФЕ...) – това е нищо.... В Германия – са се опитали – да 
съберат за европ.организация, но са събрали едва ок.40%.... CETAR има тази практика и тя дава 
добри резултати....  85% от немските контрактори ще кажат че нямат нужда от ЕНФЕ и няма да 
платят.... 

...... Немските организации нямат секретар и защо, казват те, трябва да плащат за секретар и за офис 
на ЕНФЕ... един 1000-1200 евро на година не повече за офис на ЕНФЕ... сега плащаме 21000 евро за 
Едгар?! Каква част от времето на Едгар отива за проекти и колко за други задачи ... свързани с 
организацията ....почти цялото му време е по проекти... Заключението е, че стриктен контрол – цялото 
му време да се води по/към проектите... 

.....пак за Брюксел - значи оформя се единно становище, че трябва да получим представителство 
там...за да сме по-разпознаваеми,  защото сега не сме.... Искаме да правим събрания там в 
Брюксел... и да се срещаме с представителите на ЕП и др....   

......относно предложението на ANEFA, Португалия, Педро казва, че е проучил много добре, какво 
трябва да се направи, за да може евентуално да се създаде генерална дирекция „Гори и горско 
стопанство“ към ЕК: трябва да има цивилно предложения от 7 държави – 1 мил.подписа от страните 
и да се остави това там след м,03.2012 год...  трябваше да се задействаме още от тази 2011 год. като 
международна на горите... /. Съгласно законодателството на ЕС - за България – минимум 12750 гласа 
от общо 1 милион, за да се внесе предложение и то да се разгледа в ЕП! Минимум аргумент за 
членовете.  

Кейс Бон :......За да получава нещо от членството на нашите организации в ЕНФЕ, т.е. тя да 
мениджира процеси, които да им дават предимство на тях самите.... да си дойдем на в-са за 
бюджета... не можем да се хващаме за всички мнения... имаме секретар... и сме възложили работа... 
само след 3 месеца започва др.период. Т.е ние сме в много екстраординерна ситуация.... 
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Симо обещава – какво ще правим – програма:  

- Разясняване на ЕНФЕ стратегията - какви са ни целите, какво правим, трябва да си 
подновим сайта; 

- 2-ри приоритет: нови държави членки..., въпреки неуспешните опити досега, 
продължаваме... 

- Лобиране: усилията ни не са особено големи... (ENFE News, което изпращаме, регулярни 
срещи с ЕК, ИЛО, ФАО (коопериране..) ... е добре ние участваме, но какво от това за 
Швеция, напр???? Само размахваме флаг; Горската индустрия – SEBOIS, CEPI, CEPF, 
…EUSTAFOR…. 

- Приемаме членския внос само за 2012 год.... (след размисъл и Ева приема само за 2012 г 
за Швеция); Франция – за 2012 – ДА, но предупреждава :...ако продължава по същия начин 
– повече – не; за БГ – приемам за 2012 год,  

c. Budget proposal 2011-2013 

Предложения на Симо: 

1. Да подготвим по-добър План за действие за комуникация ... разпознаваемост... т.е. добро послание 
към нашите членове ще бъде, ако успеем да правим повече чрез лобиране.  

2. Да се опитаме да съберем 5-10 евро от членовете за ЕНФЕ.... 

3. Да участваме в проекти.....? 

Едгар предлага: (много му е тежко на горкия, всички камъни бяха в неговата градина....особено 
категорично от Михаел, а после от Франсоа, Ева...): 

- Бюджета да му се определи според плана за действе – и за вс.останало да е без бюджет... 
20000 за УС – какъв е обаче минимума средства, ликвидността, мотивацията му за работа 
за ЕНФЕ... защото са тясно преплетени нещата.... 

Кейс Боон: да не му плащаме като на консултант, а като на служител..... 

Майкъл: иска време още 6 месеца за да реши тяхната орг-я как и какво – да участва или не... за 
отворена секретарска позиция , т.е. да не е на постоянен ангажимент... 

Едгар: ние ще изчистим с Майкъл това противоречие – трябват им 2-3 часа дискусия. 

В крайна сметка не става чсно, какво се реши за Едгар – той ще има ли договор, на какъв принцип – 
както предлага Германия – като на консултант  (за свършена работа), или както Кейс – като на 
служител.... това не сме го гласували!? 

 

8. Избори за членове на УС (see annex) 

a. Избор на Председател (ежегодно) – няма друг кандидат - преизбира се Симо Яакула, 
Финландия! 

b. Обикновен член на УС на мястото на Улф от Дания -  Улф е зает много и не иска пак да 
бъде. / Книсяк – има още една година, но те не са си плащали чл.внос ... да му оставим 
шанс – да се съвземат, той сега си е член на борда;  

за Улф решаваме сега: На негово място се предлага  избира Датчанина – Ситар: 
избираме го. 

 

9. Отчет за дейностите : 



 
 

ENFE  Secretariat General, Rütteberg 10, D-79294 Sölden 
Phone +49 761 4536 7431, Fax +49 761 4536 7432, e-mail secretariat@enfe.net 

• Отчет на секретаря: 

o Лобиране: ---- участва в различните събития.... вече се говори за тях; 

o Участие в проекти:  

- ConCert : - критерии... за обучение, ......компетенции: Forest contactors competences - 
основен елемент от контракторския живот са компетенциите... обучения и др...ЕНФЕ е част 
от дизайна на тези процеси – по формиране на нови възгледи и разбирания за 
г.контрактори,,,бута ги напред ;  

- CeFCo – не можа да се съвмести съвсем с FSC и с техния групов сертификат..., 
Португалците не искат също NEPCON да стъпи при тях (както АС обясних за ситуацията с 
проекта у нас – скъсаните от FSC офицера у нас отношения с Булпрофор по проекта, 
заради PEFC)... Швеция са категорични за NEPCON също и не искат да чуят за тях! ... т.е. с 
проекта нищо не е станало, техните партньори от този консултант и от FSC там не са 
свършили никаква работа..., фактически проекта навсякъде е миниран от представители на 
FSC и NEPCON в тестовите страни.../ значи парите по този проект вероятно няма да 
дойдат....?!;  

 

10. Дата и място на следващото ОС:  Брюксел, заедно със семинара..../през края на септември – 
октомври – първата седмица 2012. УС да реши, дата и място! Презентации за семинара трябва 
да се направят, по възможност от всички... 

- Срещи други: 6-8.02.2012 в Лисабон CeFCo Конференция - Тогава да дискутираме и 
финансовите в-си.. 

- УС : 15.12.2011; 04.2012 г ?; 06.2012 в Бордо; ......  

 

11.  Други: 

- Да направим подписка за създаване на Генерална диекция „Гори и Горско стопаннство“ в 
ЕК в страните членки; 

- Ситар: взаимодействието със CETAR е много трудно...какво правим? Никога не сме 
получавали отговор от тях... 

- Други в-си се разгледаха при дискусиите дотук.  

12.  Закриване на събранието. 

В 14.00 събранието приключи 
 
Annex:  
ENFE Board nominations 
 
Attachments:  
Minutes of the General Assembly 2010 
 
• Chairman´s proposal for amendment of the membership fee regulations  
• Accounts 2010 and Budget proposal  
will follow with separate mail.  
 
 
 


