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Както знаете Това не е Отчетно-изборно общо събрание (такова проведохме 23.05), а като беше 
афиширано – Това е по-скоро Второ (извънредно) Общо събрание, думата не е най-важна.  
 
Въпреки това, се чувствам морално задължен да доведа до вашето знание някои от най-важните 
неща, които извършихме през последните месеци. 
 
1-во: и най-важно БУЛПРОФОР е приет за член на Европейския съюз на лесовъдите. На 15 
конгрес на UEF в Питещи – РРумъния, малко безпрецедентно, но с пълно единодушие бяхме 
приети за пълноправни членове – 2-ри представител на България. Платихме членски внос за 70-
члена (х1евро), което ни даде право на глас при взимане на решенията на Конгреса. 
(отсега нататък, който от нашите членове иска да бъде в списъка на членовете – ще трябва да 
плаща освен своя чл.внос за Булпрофор, още и по 2лв/годишно за UEF. 
(за сега – 15 платили и регистрирани; очакваме кандидати за останалите – 55 наши членове, 
които да бъдат регистрирани и в списъка за членство в UEF. 
 
2-ро: Взехме участие в редица важни срещи, като: 

- при Министър Мехмед Дикме – с внесено становище относно Горските пожари и 
Актуални въпроси на горската политика + нашите материали от ОС /23.05/01; 

- при Зам. Министъра г-жа Меглена Плугчиева – поставихме (внесохме) актуални 
въпроси по проблеми на горския сектор заедно с други НПО; 

- при Председателя на Парламентарната комисия по земеделие и гори г-н Пламен 
Моллов – поставихме и разисквахме заедно с другите НПО свързани с горите и 
горската политика въпроси. На него беше връчено и досието с наши материали приети 
на Годишното Общо събрание, както и Актуални въпроси на горската политика. 

 
3-то: Участвахме със становища и текстове към следните нормативни документи: 

- Инструкция 33 /36, като трябва да кажа, че някои от нашите идеи се възприеха, 
- Закон за горите – настоявахме да се изработи Нов ЗГ, но това не се възприе. Дали сме 

много предложения, някои от които имаме уверението, че се приемат. В тази връзка 
ето някои от тях: 

• самостоятелност на НУГ, респ. – търговско дружество 
• частната практика – по-добра регламентация и регистър който да се води от 

браншовата организация (това обаче ще се регламентира от правилник на МГЗ). 
• начините на възлагане на дърводобив и продажба на дървесината 
• ...... 
• ...... 

4-то: Разработихме Концепция за обслужване на по-крупни недържавни горски имоти (на 
общини и на БПЦ). Тя включва модел за изработка на стопански планове, управление и 
обслужване на такива имоти от специалисти на Булпрофор. 
 
5. Предложили сме 3 проекта (мандати) за финансиране по БШ програма по горите.  

- Изработка на горски-справочник календар –500 бр. (6000лв) 
- Създаване на консултантска мрежа и координационен център на частно-

практикуващите лесовъди за подпомагане на недържавните собственици на гори (8200 
лв); 



- Квалификационни курсове и обучение на частно-практикуващите горски консултанти 
за работа с недържавните собственици на гори (7200 лв); 

6. Водени са разговори със Световната банка и ще направим постъпки за подпомагане 
разгръщането на консултантската мрежа.  
 
7. Друга кореспонденция с НУГ по различни въпроси и т.н. 
 
8. но не по важност. Предприехме много важна стъпка – издаване на горски-справочник 
календар – 2002 година, едно единствено по рода си за България издание. Материалите са готови 
и вероятно до към края на м.01.2002 г. ще излезе от печат. В него е поместена цяла кола за 
Булпрофор с пълна информация, Удостоверение, Харта, Концепция, сега приетата Органограма, 
чл.състав. Също и пълния списък на лицензираните лесовъди по общини. 
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