
БУЛПРОФОР 
          браншова организация на лесовъдите за частна практика в горите и околната среда 

______________________________________________________________________________________ 
1303 – София, ул.”Средна гора” 76-А, тел. 986-7002, факс: 986-6781 

 

 

До :       ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ 
 На БУЛПРОФОР 

ОТНОСНО:  Актуални въпроси и състояние на сдружението 
 

 
Уважаеми приятели и колеги, 
 
Може би си задавате въпроса Какво става с нашия Булпрофор?  И с право.  
Ето отговорите.  
 

Софийски градски съд вече регистрира нашето сдружение. Забавянето се дължи на 
факта, че устава бе атакуван от прокурора по делото поради съдържащи се в него думи и 
изрази издаващи аспирации за стопанска дейност, като “разпространение”, “книги”, “оценки” 
и др.п., които думи и фрази се наложи да отпаднат или да бъдат заменени, без да се променя 
съществено смисъла, който беше приет на учредителното събрание. Последва лятна ваканция, 
една явна, фактическа грешка с моето име допусната от съда, и в крайна сметка получихме 
регистрацията чак в средата на м. Ноември. Веднага се направиха другите регистрации 
(данъчна и по Булстат), печат и се откри банкова сметка. 
През това време, естествено все нещо се вършеше. 
- Създадоха се много тесни контакти с немски партньори от сходния в Германия съюз на 

частните лесовъди и предприемачи. Беше обменен опит с тях и се получи ценна 
информация за това как работи този съюз. Получихме и преведохме на български език 
няколко техни договора, каквито се сключват между собственици на гори и 
частнопрактикуващи лесовъди. Същите ги “побългарихме” и вече сме готови да ги 
пускаме в действие. (Вж. обявата в бр.10 на сп.“Гора”) За целта трябва вие да изразите 
готовност и желание, като ни уведомите. 

- Със съдействието на Немския съюз на частните лесовъди  и горските предприемачи, 
получихме покана за участие на Изложението за горска дърводобивна техника в гр.Целе и 
в Кораториума (годишен конгрес) на тяхната организация. На разноски на тази 
организация и по наша препоръка за там замина директора на фирма Доспат-Лес (първата, 
която се отзова на нашата писмена покана изпратена до всички приватизирани 
дърводобивни фирми). 

- Създадохме много тесни връзки с Българската Горскостопанска Камара /гр.Пловдив/ 
обединяваща много собственици на гори (физически лица, общини, кооперации) от цялата 
страна. Съвместно участвахме в редица мероприятия организирани по линия на Германо-
Българския горски проект, както и в редица срещи със собственици на гори за 
конкретизиране на техните нужди и възгледи за съвместна работа с лицензираните 
лесовъди. 

- С немски специалисти сме в етап на конкретизация на съдържанието на стопанските  и 
бизнес планове, от които ще се нуждаят собствениците на гори. 

- Участваме активно в работната група по изработката на български стандарт за 
сертификация на горите и дейностите в горите.  

- Изработвали сме становища и сме отправяли редица предложения, питания, протести и пр. 
до ведомството по горите и лично до г-н М.Станчев и Министър Върбанов (във връзка и по 
повод на лицензионния режим, търговете за дърводобив, конкурсите за лесоустройство, 
коефициентите за актуализиране на Ценовия правилник при заплащане на проектантския 
хонорар и пр.) 

- Предложихме на НУГ и това ще стане факт в най-скоро време, представители на 
Булпрофор да станат членове на ЕТИС и да участват в неговите заседания при приемане на 
разработки и проекти. 

- Работихме активно по Наредбата за горската мярка по програма САПАРД. 
- Дадохме предложения за промени в ЗГ (вкл. за промяната на чл.39). 
 

Има и други по-дребни неща свършени – в крачка, но разбира се това е трудно, особено за 
по-амбициозните ни намерения, които изискват повече парични средства, канцелария и 
постоянно ангажиран човек. Дотук сме работили като ентусиасти, не крия, и съм благодарен 
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на фирма Пролес, която досега е подпомагала повечето от свършената работа и пътувания из 
страната. 

 
Ето някои от плановете ни за следващата 2001 година: 
 

- Да продължим да работим по започнатите теми и въпроси. 
- Да отстояваме правото БУЛПРОФОР да поеме отговорността и задължението за издаване 

на удостоверенията за частна лесовъдска практика и водене на регистъра. 
- Да обмислим, предложим и отвоюваме един препоръчителен ценоразпис за услугите, 

които частно-практикуващите лесовъди осъществяват. След като изработим 
приблизителен такъв ценоразпис ще го предложим на вниманието ви за широко обсъждане 
и приемане. Но за целта, молим ви да вземете отношение и дадете вашите предварителни  
предложения и препоръки – по видове дейности – разумна, справедлива и съответстваща 
на отговорността достатъчна цена. 

- Да започнем набирането на материали, да организираме и съдействаме издаването на 
помагала, наръчници и др. п. 

- Да организираме и провеждаме, поне 2 пъти през годината, срещи помежду ни за 
обсъждане и решаване на актуални въпроси, за обямна на опит и др.п. 

- Да издадем членски книжки. 
- Да организираме курсове за членовете, на които да се получават нови знания по въпроси 

като напр. устойчивото стопанисване на горите, как да се изработват планове и програми 
за частни гори, бизнес планове, дейностите финансирани по програма САПАРД по 
горската мярка и по мярката за алтернативни дейности, горската сертификация, как да 
работим с частните собственици, как да бъдем лоялни изпълнители и да печелим без да 
накърняваме интересите на държавата и гората и др. и др. 

 
Ще има и други проблеми и въпроси, които очаквам  вие да поставяте и които да влезнат в 

дневния ни ред.   
 
За да бъдем обаче активни, са нужни средства.  
Обръщам се към всички членове, които не са си платили членския внос за 2000 година (24 

лева) да го направят при първия удобен случай. Не възразяваме ако се плати едновременно и 
членския внос за 2001 г, и ако някой има възможност и желание да направи и дарения, за 
което ще издадем съответните документи. За тези от провинцията - при идване в София могат 
да ги внесат в брой (в касата – при председателя, на горния адрес), или да ги преведат по 
сметка, която е следната:  

СЖ “ЕКСПРЕСБАНК” клон София, б.код: 40084242, с-ка: 1004056313 
 
Молим ви да съдействате с идеи, които да ни изпратите по поща или E-mail, за знак и за 

девиз на БУЛПРОФОР. Същите ще обсъдим и приемем на Общото събрание през 2001 год. 
за което допълнително ще ви уведомим. 

За тогава ще се постараем да бъдат готови и вашите членски карти за лигитимация (срещу 
сума от около 5 лв), ако ни изпратите вашите снимки – подобни на тези за новите документи 
за самоличност, както и актуалните ви паспортни данни. 

 
 
Като ви благодаря предварително,  
Ви пожелавам успешна и ползотворна частна практика скъпи приятели и колеги. 
 
 
 
 
Председател на БУЛПРОФОР: ____________________ 
                                                    Инж. Антоний Стефанов 
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