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Компетентенции за развитие на горското стопанство
IUFRO КОНФЕРЕНЦИЯ във Фрайбург, Германия
Септември 26-ти до 1-ви октомври 2011 г.

Доклад за събитието
от
Инж. Антоний Стефанов,
Председател на БУЛПРОФОР

Monday: registration for participants in study tour 1
leaving 9.00h
study tour 1 - separate programme

Вторник, 26.09.2011 г.
from 8.00 h registration
1 Session: развитие на компетенциите (компетентност)
moderators: prof.Siegfried Lewark & Edgar Kastenholz
Зигфрит – тук има представителство на няколко основни групи
- изследователи /учени; Фрайбург Уни., IUFRO …… група за обучение /квалификация /продължаващо
(extension and knowledge exchange group) –шведката /Слoвения: Gun Lidestav,
- приложници IUFRO .....група за рискове/опасности и горско стопанство / Салвиньон...
- координатор е – ЕНФЕ + на горските предприемачи...
18 държави са представени тука...
9.00 h Lewark, Siegfried (Germany)
Competence development in forestry: an introduction
Говори за университета ....общо...
Компетенциите в ГС:
- при водене на фирмата
- при водене на център за обучение
- при консултиране,
- да обучаваш /при толкова много университети, курсове, колоквиуми, семинари, голяма компетентост
е да насочиш вниманието към това което ти преподаваш.
Компетентността е ключово изискване за много от дейностите в горското стопанство....

9.30 h Kastenholz, Edgar (Germany)
Компетентността – ключ за развитието на предприемачите
Има лист – анотация.10 държави сме членове в ЕНФЕ, но по територия и значение – много здраво...+ Русия, +
Украйна, + Молдова?
- разказва за ролите и дейностите на ЕНФЕ;;;;;
Основното послание наше е, че: ГС, и базираната на горите индустрия се нуждае от компетентни и
можещи контрактори......
- Сценария за нуждата от дървесина до 2020 г...на енергийна д-на 825 – 1,156 (+321) Мил.м3 (75%) или 825 –
1,274 (-448 мил.м3) ; сега пр-во е 791, нуждите са 976 /-185 мил.м3.
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- увелич.се роля на г.контрактори (в някои държави –до 100%)
- контракторите са основния мотор, те са единствените работещи в горския операц.сектор;
- контракторите носят все повече и повече отговорности.
Какви са предизвикателствата:
- увеличаваща се компетентност и ниско стойностни услуги;
- възможности за усвояване и прилагане на принципите за устойчивост;
- в горските дейности липсва атрактивност в сравнение на други дейности : - лоши работни условия, - ,Изисквания... презентацията е налична, мога да я предоставя на който се интересува (тя е много близка с тази
от Осиак)

10.00 h Bardon, Robert E.; Hubbard, William G.; Taylor, Eric (USA)
Постигане на компетенции от лесовъди и други практикуващи в горите, чрез национални
Интернет -семинари (WEBINAR): успехи, предизвикателства, последствия за бъдещето

Има анотация ........
Prepodava Квалификация /продължаващо обучение...
Webinars (семинари по интернет – web базирани...; различни инструменти, въпросници, мейли.... изчакване до
10 мин за отговор.....
Изисквания: Бързоскоростен интернет....
Предимства на Вебинар: ....очевидни в днешния забързан ден...
Как се хоства / необходимост – достъп за Webinar side /Webinar Portal
Html email обявяване.........
Предпоставки за успех:
- ориентация на участниците,
- евалюция,
- добре планирани презентации:
Научени уроци:
- лимитиране на времето за въпроси ……
………
Какви са разходите, какво струва: за 1 участник / за участниците е безплатно? .... Университета плаща 2-3 дни
време му коства / прави много неща наведнъж ....
- системата не работи офлайн....
www.forestrywebinar.net

tea & coffee
Session: competences in forestry - diverse aspects (1); moderator: Gun Lidestav
11.00 h Kouhgardi, Esmaeil; Akbarzadeh, Mehrdad (Iran)

Местните хора и перспективите за въздействие върху деградацията на мангрови гори казус: Nayband Национален морски парк, Иран
Друго докладва – не по темата: за опити в Планината Арарат, на границата с Армения и Азарбейджан..../ с
2
GPS + satellites images изработват класификация.... (R = 0,6345) Икономич.условия определят отношението
към гората на местните племенни жители. Правят интервюта със старейшините - взимат информация от тях...

11.30 h PhD Amoah Martin; Prof.Dr.Becker Gero (Ghana / Germany)

Ефекти от ниското ниво на технически компетенции на работната ръка в дъскорезниците; загуби
на дървесни влакна по цялата доставна верига (за 4 фирми) в Гана
Дърводобива в Гана – от 3 места – 75% (1,638 м3).... основно от 3 дърв.вида. Огромни загуби на фибри
/влакна, от лоша техника (за поваляне и за извличане... на цели стволове...)
От информационна гл.т. има много данни.
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12.00 h Dr.Nagel, Linda (USA)
Продължаващото горско обучение по лесовъдство в САЩ, за Държавната горска служба
Горската служба е основана от Franklin B, Houng / US Division of Forestry……
-различни програми от началото на 1973 год .......1990 започват да се обедняват различните програми и от 5-8
района....
Minimum National Standards
Национална система - NASP. Различни нива:
R1: 1-седмичен, интензивен, локален….
От там излизат сертифицирани всяка година ок.300 – 400 лесовъди... (с повишена кампетентност) – (взимам
презентацията мн. е хубава – ако някой я иска ще му я дам!

Minimum National Standards
First developed in 1979, aimed at consistency in competency and skills across Regions

Това са минимални изисквания... всеки лесовъд покрива стандарт и му се издава сертификат... За да го
получи се явява на специаел изпит за който се подготвя по лесовъдски наръчник и т.н....
Имат специално изработена национална програма:

Regional Coursework

National Advanced
Silviculture Program
(NASP)

 R1: 1-week intensive local
 R2, R3, R4: joint 1-week intensive local
 R5 and R6: joint 1-week intensive local


NASP 1 commenced in 2007

R10 participants attend this module

 These Regions have additional individual localized modules

Four Core Modules:

 R8: 1-week intensive local + pesticide use training

Ecological Systems
Inventory, Monitoring, and D ecision Support
Landscape Ecology
Advanced Silviculture

 R9: 2-week intensive local
 All Regions require 1-week training in FVS (Forest Vegetation

Simulator)

по всеки от предметите си има програма /средно 70-90 часа/ Това е нещо като атестационната програма (за
контрактори обаче), която аз се мъча /искам да прокарам у нас, т.е. този е модела! /през определен брой
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години всички се явяват на опреснителни курсове по такава една програма, държат изпит (а може и без
изпит!), получават сертификат, т.е. покриват стандарта и могат да останат на работа, в нашия случай – да си
подновят регистрацията.
На мой въпрос – само за държавни лесовъди е програмата, за сега няма засега предвидено .... ок.18000 USD
който е с ок.10 седмици....
още на мой въпрос: 18000 долара струва 10 седмично обучение, като всеки сам си плаща обучението (или
съответната служба, която го изпраща).

lunch

2Session continued: competences in forestry - diverse aspects (1)
moderator: Gun Lidestav
14.30 h MscMatija Landekic(Hr)
Държ.гори са 78% (2,18 мил.ха), Нац. Горска компания./разговарях на обед с двамата...надълго... имат всичко,
вкл. стратегия /програма за развитие на предприемачеството... Сега ок.1/2 от активностите се извършват от
НГК, а останалата от частни фирми... Цената на дървесината е постоянна и се определя от НГК...
Сечта извършвана от частните предприемачи се покачва от 11 на 33% за 1-2 години (в държавните гори, които
са около 70 %)
.........
Имат законова уредба за лицензиране на фирмите!! С много строги изисквания!
Нива се дават....
Много важна част е *безопасността*
- искат да направят европейско признато сертифициране по ECC …..
Сега най- важния въпрос е преструктурирането на частните фирми.
- Как става конкуренцията и как се определят цените...
mladekic@sumfak.hr

Session: competences in forestry - diverse aspects (2)
moderator: Kevin L. O’Hara
14.50 h Yurdakul Erol, Seçil (Turkey)
Job Satisfaction and Expectations of Forestry Staff
=-=-=-=-=-=-=-= основно касае държавните служители=====

15.10 h Smidt, Mathew (USA)
Характеристики и тенденции в областта на горското работна сила в U.S.A
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
US Industry and Occupation in Forestry
Самонаетите лица – 58742; Ненаети – 45393; Бизнес – 9907....

Self Employment in Forestry
Forestry 113

Occupation by Industry (2010)

Forest Services 1153
Loggers

Forestry Workers

Forestry Technicians

Foresters

Other

All others
45393

Manufacting/Mining

11811
58742

Government

15730

Forestry Services (1153)
9907

Forestry, not logging (1131 & 1132)
2321
Employment*

Employment*

Businesses*

Businesses*

Non-employer+

Non-employer+

Logging (1133)
0

50

100

150

Thousands
census only reports NAICS 115 (not 1153), from CEW 1153
employment
totaled about 15,000

1The

*Bureau of Labor Statistics, QCEW - http://www.bls.gov/cew/
+US Census, Nonemployer Statistics - www.census.gov/econ/nonemployer/index.html
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Фирмите, които секат и работниците – се виждат на 2 слайд.
Performance /изпълнение на фирмите за сеч / финансови параметри и производителността на труд се вижда в
следващия слайд:

US Logging Productivity
Labor ($ value/$ wage)

Labor (cubic m/$ wage)
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Labor Productivity (wood m3/$wage)

Labor Value Productivity (1000 m3/worker or
$wood/$wage)

Labor (cubic m/employee)
14

0
2015

Възможности на фирмите за сеч. УСА годишни промени на цените .....как са съставени /какво влиза в тях/...
H-2B Visa: сезонна нестопанска работа: правни аспекти....
Условия за работа в гората:....
Има разлика между това което държавата х

tea & coffee
Session continued: competences in forestry - diverse aspects (2)
moderator: Kevin L. O’Hara
16.00 h Lidestav, Gun (Sweden)
A national strategy for gender equality in Swedish forestry
--------...................-----------16.30 h Megalos, Mark; Hazel, Dennis; Bardon, Robert (USA)
Биомасата за развитие на селските райони: NCSU подход към устойчиво горско стопанство чрез
обмяна на знания

European pellet demand
Rural Biomass Development:
Sustainable Forestry
Knowledge Exchange

• Heat: Germany, Austria, Italy
• Power: UK, Netherlands,
Belgium
• Both: Sweden, Denmark

EU Pellet Demand (million dry tonnes)

Source: http://www.pelletsatlas.info/cms/site.aspx?p=9107

Estimated EU Demand

Mark Megalos
Dennis Hazel
Robert Bardon

Year

EU Production

EU Consumption

EU Imports

(million green tons)

(million green tons)

(million green tons)

2007

12.3

15.2

2.9

2010

18.5

28.2

9.7

NCSU Extension Forestry
http://biomass-events.com/promowood_pellets.html
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Biomass Resources in NC
Statewide Data (source FIA FIDO, http://www.fia.fs.fed.us/)
*cumulative 2002-2010 data

2010 Growth / year (million
green tons)
All

All diameters
Pulpwood
inventory
Percent
pulpwood to
all diameters

Hardwood Softwood

2009 Harvests (million green
tons)
All

Hardwood Softwood

2010 Growth to 2009 Harvest
Ratio
All

Hardwood Softwood

56

31

23

23

8.5

14.4

2.43 3.65 1.61

24

14

13

10.1

3.3

6.8

2.38 4.18 1.86

43%

44%

54%

44%

39%

47%

17.00 h Yu, Na; Lewark, Siegfried (Germany)
Assessment of employees' work motivation in China's wood productsfirms
В китай – 6.5 мил. Души работят в ГС, 35мил. М3 /год.дърводобив?
Добра методка, проучване как да се обхванат за обучение повече хора, но иде реч за ученици и студенти....
Guided tour through historical city of Freiburg (Bärbel Schätzle)
Dinner individually

Wednesday
from 8.00hregistration
Session: Висше образование за работа в горското стопанство и горската индустрия
moderator: Robert E. Bardon
8.30 h O’Hara, Kevin L.; Redelsheimer, Carol (USA)
Тенденции в Акредитираните програми за горите в САЩ: 1935-2010
Около 30000 US$/year/1 student – StanforUni
California Berkly – 9.500/year,
3 модела : техник, бакалавър, магистър
……………….
9.00 h Shen, Liming (China)
Meeting the requirement of the growing furniture industry in China by
developing a study progrram within higher forest education
Обучението по ГС в Китай...... Преди 1980 г не е имало професионално обучение по ГС.
9.30 h Xu, Wei; Wu, Zhihui; Shen, Liming (China)
Development and Practice of a “Virtual Class” for Furniture Production
Professionals. A Case Study of Nanjing Forestry University.
........ за обучението в китай......
9.50 h Yu, Shulan (China)
The research and practice on the teaching system of innovative design
based on new materials of forestry characteristics
.......... обучение по вътрешна архитектура, мебели, екология
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tea & coffee
Session: Дискусии във фокус групи
moderators: Siegfried Lewark & Desiana Barianti
11.00 h Lewark, Siegfried (Germany)
Expected learning outcomes: introduction to focus group discussion
Focus group discussion on expected learning outcomes
Работихме във Фокус групи (х3-ма) – начин за правене на обучения, получаване на становища, мнения, опит
и т.н... има го в Уикипедиа...
Болония процес за ...Декларация от Болония...стара – нова система (5 годишно обучение = 3(бак) + 2(мастер)
Само за студенцията
Защо заради процеса Болоня е сменен модела за компетенциите в ЕС?
“ формират се 2 дискусионни групи;
“ модератор и проучване...записване
„ обобщаване – синтези –
„ Общи въпроси....

lunch
Работа в групи......
Session continued: Висше образование за работа в горското стопанство и горската индустрия
moderator: Robert E. Bardon

14.00 h Inoue, Mariko (Japan)
Forestry education in Japanese high schools as human resource
training facilities: a historical review
66% лесистост, изкуствени – 40%; запаса – 1,887 мил,м3 ‚1969, а 2000 – 4,2 мил.м3...запас...
Висшето образ: академиюно / интегрално / специализирано...

Session: Family forestry
moderator: Linda Nagel
14.30 h Lidestav, Gun; Lejon, Solveig Berg (Sweden)
Assessing behavior changes in Swedish family forestry by using the
Data Base of Forest Owner Analysis
Имам брошура... Концепцията Гендер: - за фамилните гори
- биологично + социо-икономически и културни аспекти.........
Какво искат да слушат собствениците: ....... но също и за опасности в горите и как да се предпазват от тях.......
15.00 h Rommelfanger, Jan; Selter, Andy (Germany)
Влиянието на горското образование върху управлението на частните /фермерски/ гори
Генерални у-я за инвестиции:
- миниатюрни парцели,
- изънково стопанисване,
- .........
Потенциал за добавяна на стойност, опазване на горите и управление на времето...
Кой провежда обучения за частните сибствебуцу....
Интервюта....
- наематели н гори /арендатори,
- служители, които консултирата...
- Частни лица – консултанти,....
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tea & coffee
Session: Продължаващо обучение, сертификация, предприемачество
moderator: Mark Megalos
16.00 h Lutze, Michael; Müller, Christine (Germany)
Матрица за взимане на решения относно квалификацията в горската логистика и в информационните
технологии (Bayerische Forstverwaltung)
Много важна ролята на частните собственици....
Бавария има 700.000= собственици, 2/3 от всички ...
Потенциала за сеч е 21 мил.м3, от които от частни гори - ок.13.мил.м3....
Има 140 горски асоциции – които играят ключова роля..
Асоциациите имат средно стотици до 2-3000 сключени договори за продажби ...
Бизнес процесът:
1.планиране на обемите, 2. контрактуване с купувачите на д-на, 3. Окачествяване, съветване , 4.сеч и извоз,
....5. Регистрация на добива, 6. Транспорт, 7.Продажба (всеки от тях със суб-процеси)....
Стават измами...(кога си получават парите – до 3 седмици...)
Как получават парите си мениджмънта на асоциациите – ок. 1евро/м3 от собствениците + ок.1,5-2% от
индустриалците....от цената...
3-ма играчи: собственик, дърводобивник, транспортиране
Резултати: ГИС инструменти...
2 матрици има
1. за собственика /асоциацияата.....
2. машинки за таксуване – мобилни...

16.30 h Karmann, Marion (Germany)
CeFCо – Сертификация на горските контрактори (ENFE, FSC, Nepcon)
От името на Шоана Хънфри, която я няма..... представя проекта (групова сертификация на дребни
собственици на гори по FSC групов сертификата + SmartLogging сертификат за предприемача, т.е. една
споделена между 2-те страни отговорност за устойчиво у-е на горите...
Знам си го този проект...говорих с нея, не е в час какво се е случило у нас, или си дава вид...

17.00 h Kawasaki, Akie; Häggström, Carola; Lidestav, Gun (Sweden)
Профил на горските предприемачи и динамика на възлагащия сектор в Швеция
*SKOGFORSK*
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Company type
Logging contractor
Outsourcing
Large scale forest
companies

–
–
–
–
–

Silvicultural contractor
– Mechanized soil scarification
– Planting
– Cleaning

Mechanized harvesting
Mechanized forwarding
Chipping
Manual thinning
Manual clear-cut
•

• Example
Forest contractor

30000h logging tasks
Maximum 21000h silvicultural
tasks

Example
21500h silviculture tasks
Maximum 15050 logging tasks

Широка скала компании – контрактори в Швеция, на които се аутсорсва работа....80% от дейностите се
контрактуват с предприемачи....
Годишник “Skogsstatistiskarsbok 2010”
765 answering contractors in 2009, Which corresponds to about 20% of all Swedish contractors / от тези 765
контрактори:
- 20% of logging contractors /в дърводобива, и
- 16% of silviculture contractors /в лесокултурните дейности.
Вид на компаниите... за дърводобивни операции (1) и за лесовъдство (2)
Има коефициент за класиране на фирмите по размер........ самонает всичко 4%; малки , средни (10% - 21%
дърводобив + -197% лесовъдство, големи (3%).
Общ брой компании: 3688 – увеличеие спрямо 93-98, с 64%), общо работно време 12.825.000часа (2009г).....в
дърводобива.
Пропорция на компаниите... 1993-98 :..... 2009 9 .......
В лесовъдството – 1119 контрактори (30% от всички контрактори)....
Дърводобива: 2219 компании (60%) ...
…………………………………………
Carola.haggstrom@slu.se

Business meeting of IUFRO groups (all welcome)
moderators: Siegfried Lewark & Gun Lidestav
Conference dinner

Thursday
from 8.00 h registration
Session: Компетенции за контракторите (предприемачите)
moderator: Edgar Kastenholz
8.30 h Ricart, Rosa; Kastenholz, Edgar (Spain, Germany)
Към „Европейски лиценз” за моторните секачи
Тя участва в проекта по Леонардо за непрекъснато обучение на ЕС за ЕСC /EFESC, познаваме се от Брюксел
и от Осиак. Защо един европейски сертификат за операторите? ......Сертификатите са несравними хармонизиране на стандартите на всяка отделна страна.... – хармонизиране на програмите по които се
обучават операторите....; Програма на ЕС за продължително обуцхение – проекта на EFESC
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……………………………….
Rosa Ricart – Centre Technologic Forestal de Catalunya / www.ctfc.cat

9.00 h Ewa Lidén
Повишена компетентност на горските предприемачи в Швеция, чрез PEFC сертификацирането им
/имам техния стандарт за предприемачи (разговарях с нея да ни консултира при подготовката на наш PEFC
стандарт за предприемачи...)... ще ми изпрати презентацията си по мейла/
SMF – тяхната организация – член на ЕНФЕ, тя е техен служител на 75%...в останалото време може и с друго
да се занимава....
Стандарта мoжe да се прилага и за FSC но за там липсват критерии / info@smfcert.se
Какво дава сертификата:PEFC SWE 003:3 (2012-2016)
-конкурентно предимство;
-доказателство, че фирмата е:
- ......
- .........
1-7-2010 стартират – 58 фирми,
1-7-2011 – 278 фирми,
31.12.2011 – 400? Амбиция или реалност ще видим на 31.12...
Всички фирми сертифицирани са разпознаваеми – списък, писмен, качени са на сайта на организацията...
ПИФС - Кой се сертифицира: дърводобивници, лесокултурни дейности, лесоустройствени фирми...
Какви са ПИЕФЦ конкретните изисквания...
1. Компетенции: опазване на хабитати ... (природата и културни паметници)....първа помощ, Welding …
2. Контракторите трябва да докажат – развитие на компетенциите...чек лист с умения, програми за
компетенции...
Основен проблем е да задържат сертификата ......
3. юридически изискваня....и други – данъци...такси и т.н.
-това е в зависимост дали са повече от 10 работнци, дали има повече от 2 подизпълнители
4. Договори и референции от клиенти – писмени
5. От служителите – референции, дали се плащат заплатти и т.н.. условия на труд ....писмени...
6. околната среда – работната среда: .....инструктажи...отговорници .... че инструкциите са разбираеми за
различните по националност работници.... /при повече от 50 работници – комитет за защита
7. работна организация – чсни отговорности, споделяне на бизнес идеи, ергономия, опасности – риск
манагемент...
8. подизпълнители: ....
9. ПИЕФС – стандарта за управление на горите...
10. верига за складиране на гориво... опазване на ок.среда...
11. въглеводороди...емисиии....
12. предпазване от въздействия върху ок.среда
13. инциденти и опасности
14. опасни стоки – декларация за защита... транспортни документи
15. опасности – waste, transportni document zaprevozна опасни товари
.......=-=-=-=-=-=Мониторинг – развитие – качество.....
Вътрешни одити....ежегодно....несъответствия...управление
SMF – организация, кочто прави обучения и мениджира процеса .... нещо такова ще бъдем и ние
/БУЛПРОФОР/ в БГ...

9.30 h Morat, Joachim;Ute Seeling
Управлението на качеството – начин за повишаване ефективността на обучението на горски
контрактори и работници
KWF – Работен комитет – центрове за обучение за следдипломно обчение, за контрактори, за работници и т.н.
- координация на дейности,
- Обмяна на опит,
- Обучение на техническия персонал,
- Производство на учебни м-ли, на обмяна на опит...
- ПР – материали,www.youtube.com/watch?v=89WmRVCrF-k
- Управление на качеството....
Сертификация в индустрията.../всяко училище...си има някакви вътрешни правила...свое царство....
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Стъпки по проекта...Пилотен проект:
Прилагане на управление на качеството в ...център за обучение, етапи на проекта:
1-етап: 2008-2010- сертификация и одит на всички центрове... (взели са ГРУПОВ сертификат)
подготовка на тренировъчни одити (3 дневни) с професионални консултанти...
2-ри етап: 2010-2012 – ресертификация от друга организация...
Одитиране от/на ппроектните мениджъри, чифтосани одити годишни, билатерални между 2 тренинг центрове
Одитиране - ...........
Резултати от одитите:съвместимост с ISO & OHSAS нормите: на всички членове....
Малки проблеми?
Здраве и опасности .....
Цена : кооперативни успехи ...
Пилотната фаза : 1150 евро
1-фаза 5700 евро за всеки тренинг център за 3 години
В т.ч.: 2250 – консултант, Одит – 2000, пътувания и поддръжка – 300
Недиректни пащания :
Работата във всеки център ......
Значение /влияние на системата за у-е на кач.:
-ориентират се клиентите: обратна информация, удовлетворение за клиентите ....
-ориентация на процесите.... отговорности...
...........
-безопасност и здраве:
-околна среда:
- коопериране
Оценяване на резултатите от обучението...:
-изрработват чеклист... ......
Следващи стъпки: сттарртиране на 3-ти цикъл
На моя въпрос за неудобствата на груповия сертификат : да така е, но е по-евтино, а освен това има строго
подчинение – самодисциплина и добро мениджиране от страна на шапката на всички тренинг центрове,
каквато им се пада KWF.
tea & coffee
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Session continued: Competences of contractors
moderator: Edgar Kastenholz
10.30 h Salvignol, Christian; Morat, Joachim; Kukkula, Mikko; Hudson,
Barrie; Kastenholz, Edgar (France, Germany, Scotland,Germany)
Entrepreneurial competences of forestry contractors
www.eduforest.eu
ConCert- краен резултат – края на 2011 година.
Идеята на гида за добри практики е да се организират обучения по тази книга.... Лист с компетенции на
предприемачите.... този лист е и сам по себе си сърдържание на обучителна програма
Програма за компетенции , програма за обучения .... от Йоаким /по него аз разработих проекта по ПРСР/.
Оркестъра.... имам я презентацията от Осиак....
Competences for Forestry Entrepreneurs, 2011. Йоаким
Training Curriculum for Forestry Entrepreneurs – MikkoKukkula
European Certificate of Competences for Forestry Entrepreneur – Edgar Kastenholz
EFESC
Кой може да бъде сертифициран? – обучители (бъдещ предприемач, предприемач, който вече е в бизнеса;
играчи, които вече пртежават подобни национални сертификати /регистрации...
Къде може да се придобие такъв сертификат ..... 2011 – първия сертификат ще бъде готов ....
Как ще се припознават.....
7 модула ....как ще се съвместят програмите...
Ще се признават ...оценяването в практиката...тренинг центровете ще организират обучението и
признаването... значи мобилността е основен резултат...ще се признава програмата между 2 различни
центрове...????
Всеки модул е валиден за 5 години.... всичко е направено, за да е най-лесно за предприемачите...
Това което искам да направя тук у нас!!!
Как е съставена програмата за обучение ....Йоаким е направил чек-лист ...
Стъпките... – да се акредитира тренинг центъра.... трябва да е свободно и лесно... за 2 дни / лист с
компетенции – за всички предприемачи...
Ева: Системата за одитиране – трябва да сме внимателни... трябва да се признават националните системи за
сертификация... защото това е двойна работа... припознаване на сертификати... това е много важно.... листа с
изисквания към предприемачите трябва да е спазен във всяка страна ако искаме да се припознава
сертификата на всякъде ...
Ева: клиентите са тези, които избират сертификатите... а не обратното!
Крис: Пред 15 години казвахме как да накараме предприемачите да се учат. Сега правим различни програми,
сертификати и им ги даваме и те сами го търсят, защото това им дава редица предимства...
Наша задача е да направим този пакет с 3-те книги – успешен за всички...
И отново: все още имаме същия проблем - много е трудно и сега – основна задача за страните от ЕС е да
намерим желаещи да се обучават...
Дипломата за предприемачите е много важна...
Final session
11.00 h Discussion on competences (moderator Edgar Kastenholz)
Много е тънък момента между старите – приятелски препоръки и съзнанието, което предприемача притежава
– аз съм професионалист, защото имам тези, и тези компетенции, мога да правя това и това и то е
доказано с такъв и такъв сертификат....
Специфичен въпрос – колко злополуки трябва да е имало .... Ева: е може да се слагат допълнителни
изисквания към предприемачите ... те в Швеция са сертифицирани според изискванията и отговарят на PEFC
и отговарят на тeзи изисквания. Нищо повече, ако някой иска нещо извънредно – да си плати извънредното ...
С PEFC – е много лесно, защото е много широко разпространена и за контракторите също ....
АС – успяхме да вкараме в БГ закона за горите изискване за контракторите да бъдат сертифицирани...
12.00 h Concluding the conference (moderator Siegfried Lewark)
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Сега много бързо резултатите от фокус-групите от вчера:
1.група + 2. нашата: Future Forest and Forestry Graduateds’Emplooyment: - da go vzema /не докладва точно
нашите анализи, които бяха моите предложения, а именно: След бакалавърската степен, студентите да имат
задължителен 2-3 годишен период – стаж или специализация, когато те ще могат да опитат различни
дейности и работи и да се ориентират изобщо в горската система на дейности, услуги и т.н.... ако след тези
години продължат да искат да са в сектора, значи наистина стават и трябва вече да са се поориентирали...
тогава да записват мастер /магистърска/ програма за 2 години, която да е по-тясно специализираната...
записахме и кои са по-важните области: общите науки, като напр.: лесовъдство, ерозия, горска таксация,
ботаника, дендрология, физиология, екология и т.н... а по-специалните, напр.: горска геодезия и картография,
устройство и горска инвентаризация, горска екология, горска педагогика, градско лесовъдство,
ландшафтознание и т.н... американеца много хареса тези виждания и ги представи като наши на под-групата.
lunch
14.00 h coming together - meeting old and new friends
14.30 h afternoon: work science colloquium - separate programm
about 18.00 h afterwards: reception and light meal

Friday: study tour 2 - separate programme
Екскурзия – посещение на 2 обекта в Шварцвалд / Black Forest:
1. Държавното горско стопанство в района Totmus се намира на 900 м н.в /ок.600 мм ср.год.валежи...
Гората е разновъзрастна, Смърчова с бук и ела (с х 1-2/10) и ед. ББ, ОФ, ЯВ, СК....... секат се само
едрите дървета, но не всички... подраста и поколенията се опазват максимално. Лесовъда от ДГС е
маркирал дърветата за сеч, както и технологичните просеки, през които челюстния форвардер влиза,
за да извлича трупите. Основен елемент тук е по-специфичното, ориентирано към щадящи природата
технологии на сеч и стопанисване,,,,,Това е прословутата известна с изборния си характер „ЧЕРНА
ГОРА” (Black Forest) където упражняват само т.нар. „природосъобразно лесовъдство”. Правят разлика
между обикновените (с основно дървопроизводствено значение гори) и тези с рекреационна и защитна
функция. Тук са именно от втория вид. Как те разбират природосъобразното стопанисване:
-

респектират естественото възобновяване;

-

подчиняват се на естествените динамични процеси (те не знаеха какъв вид сеч водят –
това не е решаващо, а действителното състояние на гората!);

-

неинтензивно вмешателство в младите гори;

-

мъртвата дървесина оставят в гората (32-40 м3 мъртва д-на / ха);

-

поддържат приблизително съотношението между защитни и дървопроизводителни гори в
пропорция 2:1 в полза на дървопроизводителните...(ок. 14000 ха са със спец.функции –
основно защитните и рекреационни, в т.ч. ок. 5000 ха със специална защита на видовете,
но също и ок. 900 ха ценни биотопи)

-

отделят много сериозно внимание на ценните видове, като скоруша, брекиня, явор и др.)
единично срещащи се;

-

поддържат много добри контакти с местното население, което е много ревностно към
опазването на горите

Законодателството им за защитените и застрашени видове е много детайлно и те добре се справят с
него. Изобщо управлението на горите е много рестриктивно!
Стопанисването е сертифицирано по PEFC имат групов сертификат с останалите ДГС в региона.... от
няколко месеца на сам, някои ГСЕ допълнително са си извадили и FSC сертификат заради изрично
изискване на някои техни клиенти.
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-

ВЪПРОС: Дали само в Държавните гори има такива „нестопанисвани гори” (с такъв
рестриктивен режим на стопанисване? – Някои от рестрикциите важат и за частните, напр...
да оставят мъртва дървесина...

- Аутсорсинга на дейности – как стои при тях?:
Имат между 35 и 40 работници (директно на служба в ДГС). Примера тук, който се демонстрира е:
Работа на предприемач (с челюстен форвардер/манипулатор) – самонает, с 4-ма работници, които
обаче не са негови, а са служители на ДГС. Секачите са много добре обучени за работа точно в такива
гори (СпФ). Горския твърди, че сортиментния лист е в главите им, и те много добре знаят какво трябва
да има отсечено като резултат. Те повалят, окастрят и разкройват повалените дървета на място (на
дълги 6 метрови секции)....
Тази форма на взаимодействие била традиционна за тяхната провинция „Баден Вюртенберг” и много
успешна*. И тя се явява основна в този район.... Тъй като горите са разновъзрастни – специфични за
работа, те не допускат вътре кой да е предприемач. Изискват той да им е познат, да е работил и друг
път в такива гори... да има специална техника, която да щади възобновяването (това им е и основното
изискване – опазване на подраста и на другите поколения дървета от желаните видове), както и да
работи не със собствени, а с техни работници. Плащат на предприемача 7-8 евро/м3 извозена и
сортирана на пътя д-на. Работниците са на твърда месечна заплата (с всички осигуровки), но сами си
плащат консумативите и и поддръжката на екипировката (вкл. мот.резачка) – средно им струва на ден,
колкото е стойността на 2,5-3 м3. При добри резултати им се плащат някакви премии, които да покрият
тези техни допълнителни разходи....
Както видях обаче при тях, дърводобива е много силно ориентиран към моментните нужди на пазара.
В насаждението, където ни водят е маркирана за сеч и вече поотсечена – само едрата дървесина, но
казаха, че когато имат пазар за по-дребни сортименти, ще влезнат и за такива. Предишния път тук е
сечено преди 8 години. Но възобновяването е повсеместно!
Част от продажната цена на дървесината в крайна сметка остава в ДГС, а останалата – в Държавата.
Ср.цена на смърча е ок.97 евро/м3; за бука – варира силно: 65-90 евро/м3, като по-висока е цената
за бк добит при по-високи надм.в-на и по-гол. Диаметър.
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* Болшинството от присъстващите имаха не ласкави коментари за тази немска „каращък” система –
питахме дори предприемача – доволен ли е. Каза, че не съвсем, но няма избор... сега напр.
интересите му (да извлича повече дървесина) са противоположни на тези на работниците, защото на
тях пък им плащат заплата, т.е. не са обвързани с резултата.... но системата е такава – рядко имал
конфликти, защото работниците наистина са много качествени, свикнал е с тях... той за да изгради и
поддържа такива трябва много скъпо да плаща... а сега това всичко не е негова грижа и той си
получава чиста сума за изработката....
- Тази смесена система/организация на работа е форма за стимулиране на местни предприемачи,
както и за осигуряване на заетост на местните жители, работещи в ДГС или при предприемачите
(заетост на работници и при предприемачите не липсва съвсем). Конкурси макар и формално се
провеждат, но с тези условия винаги ги печелят местни предприемачи. „как някаква фирма от стотици
километри ще дойде тука и ще си замине, ще изпълни такива строги изисквания за опазване на
възобновяването...” и т..н.
- Нямат дългосрочни договори, защото са се опарили с такива... цената на материалите е паднала
много, в резултат на намаленото търсене, т.е. ако има такъв момент те спират да секата, респ. не
може да се изпълняват договори с контракторите... затова предпочитат и работят според нуждите на
пазара.
- Контролът се прави почти ежедневно от лесовъдите на ДГС.....

2. Втория обект е защитена зона от ЕМ НАТУРА 2000 – влажна гора /мочурлива/ с естествен Pinus Mugo
(клек) и боровинки, както и с много мъх. Клекът обаче, за разлика от нашия, е с дървовиден хабитус. А
надм.в-на е ок.700 м. За тук домакините от ДГС са кандидатствали по проект (по програма LIVE) и
ЕС финансира рехабилитацията (възстановяването) на естествените находища на клека.
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Съществуват изградени вътрешни канали, чието предназначение е да не се заблатява местността и
дървесната растителност да е жизнена. Намесата се свежда до изваждане на смърчови екземпляри
(стари и по-млади, за да не плодоносят). Тук смърча по-добре се възобновява от клека и затова, с цел
да се толерира естественото възобновяване от клек, появилите се смърчови фиданки се отстраняват
(в определен момент, когато те преценят). Общо взето – имат успех с опазването и възстановяването
на клековата формация, каквато е и целта на стопанисването тук. Специфичните изисквания към
контракторите, за да ги допуснат да работят в подобни обекти (колкото и малък да е техния брой и
специфика) са:
- да са доказани професионалисти,
- да разполагат с малогабаритна техника с широки вериги...
-

да използуват въжени линии ...

Изобщо, генерално решенията какво да се прави в гората много често (в тези специфични случаи)
взимат съвместно с еколозите. Т.е. зачита се и другата гледна точка и компетенции при управление на
горите. Сега екологичното течение променя и горското стопанство. Идеите им са по-конвертируеми и
ние се опитваме да ги съвместяваме. Важен фактор е и това, че там са повечето пари и ние нямаме
избор.

Saturday: study tour 3 - separate programme – НЕ.
имаме годишно ОС на ЕНФЕ от 9-14ч.
КРАЙ на ДОКЛАДА
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