ОД 2.4

БУЛПРОФОР
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ - 2008
( Приет на ОС, проведено на 31.01.2008 год )
Дейност
Отговорник
Срок
1. Организационна дейност на сдружението: Горската мрежа за консултиране и предприемачество,
годишни награди и чествания, Система за управление по ISO 9001-2000), чествания и награди
1.1. Действия за покриване от БУЛПРОФОР на изискванията за национална предПредседател
ставителност за гилдията на ЧПЛ и на горските предприемачи, в т.ч. инициативи за
законодателни промени.
1.2. Създаване капацитет и дейност на новосъздадените центрове на БУЛПРОФОР: а)
Председател
„Център за устойчиви практики и иновации в горското стопанство”, б) Център за
насърчаване на професионалното обучение и квалификация за дейности в горското
стопанство” и „Център за горска инвентаризация и лесоустройство”
1.3. Учредяване на нови регионални и местни Горски Информационни Центрове за
Изп. Д-р/С-р и
консултации и услуги на собственици на гори
У-лите на ГИЦ
1.4. Действия (на всички нива) за увеличаване на членския състав по всички групи/
Председател, Изп.
категории съгласно чл.9 на Устава.
С-р и У-ли на ГИЦ
1.5. Организационно структуриране - групиране на членския състав на географски
Изп.Дир/Изп. С-р и
принцип към регионалните и местни ГИЦ, съгл. Органограмата. В т.ч.: а) Формиране
У-лите на ГИЦ
на екипи от ЧПЛ / предприемачи към ГИЦ по видове активности, б) Ииницииране от
наши членове и участие като представители на горския сектор в състава и работата на
местните инициативни групи (МИГ) от заинтересовани страни в селските райони, като
инструмент за създаване на устойчиво сътрудничество на местна основа; в) Оперативни планове за действие на ГИЦ (напр. за срещи и споразумения с останалите
заинтересувани страни, теми на проекти за кандидатстване пред еврофондовете и пр.)
г) Обучаване и квалификация на екипите.
Председател
1.6. Организация и провеждане на Специализирано изложение за горска техника и
Отг.от УС
технологии – в сътрудничество с подходяща община и лизингова компания.
Ангажиране със съдействието на ГТЦ – проект „Родопи” на консултант за целта.
Отг.Член на УС
1.7. Организация и честване на Седмица на гората, залесяване.
Изп. Секр.
Председател
1.8. Организация и честване на Наградите “ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОИзп. Секрет.
ВЪДСКАТА ПРАКТИКА – 2007”, подготовка, избор на кандидати, комисия,
награждаване (съвместна работа с ДАГ, съгласно постигнато споразумение).
1.9. Дейности по поддържане на Системата за управление на БУЛПРОФОР по ISO
Отгов.на Р-вото
9001-2000 за качеството, в т.ч. вътрешни одити на системата, прегледи на
Отг.член на УС,
ръководството, разпространение между членовете на въведени изисквания, стандарти,
Изп. С-р
„Наръчника за качество” и др. материали.
1.10. Подписване на споразумение за сътрудничество между БУЛПРОФОР и ДАГ, а
Председател
така също между ГИЦ-ове и РУГ-ове, и работа по тяхното изпълнение.
Изп.Дир.на КЦ
Разпространение на информацията, вкл. публикуването й в Интернет страницата.
Отговорник
1.11. Други активности съобразно конкретно възникнали ситуации, покани за участие
Председател
и др.п. свързани с целите и дейностите на БУЛПРОФОР.
Представители

31.12.2008
31.12.2008

31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008

31.10.2008
15.04.2008
30.03.2008
31.12.2008

31.07.2008
31.12.2008

2. Обучение и квалификация – Усъвършенстване на професионалните умения ( семинари, курсове за
квалификация и обмяна на опит)
2.1. Изработка и приемане на оперативна програма за обучение, вкл. за дейностите на
Председател
„Център за насърчаване на професионалното обучение и квалификация”
Отг.по обучение
2.2. Организация и стартиране работата на съвместния „Център за насърчаване на
Председател
професионалното обучение и квалификация” на БУЛПРОФОР с профес.гимназии във Отг.по обучение /
Велинград, Тетевен, Чепеларе и др. Подготовка на проекти и кандидатстване по ОП
Р-л на Центъра
„Развитие на човешките ресурси” и съотв. Програмата за развитие на селските райони.
2.3. Организация и провеждане на минимум 2 семинара за членовете на актуална
Председател
тематика, съгласно направени от тях предложения, както и по теми от Оперативната
Отг.по обучение
програма на ГТЦ.
2.4. Иницииране и съвместно с ДАГ организиране и провеждане на общонационален
Председател
курс за атестация / получаване на удостоверение - сертификат за придобита квалифиИзп.С-р.
кация (след задължителен курс за обучение/квалификация); иницииране Нац.Комисия
Отг. по обучение
2.5. Активизиране на сътрудничеството с ЛТУ, посредством задълбочаване връзките
Председател,
и съвместната дейност на нашия „Център за устойчиви практики и иновации в ГС” и Отг. на 2-та Центъра
издателството на БУЛПРОФОР с „Центъра за насърчаване на предприемачеството”
Отг.по обучение
на ЛТУ, както и между нашия „Център за насърчаване на профес.обучение и
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31.03.2008
31.07.2008

31.11.2008
31.11.2008
31.10.2008

квалификация” с преподаватели и научни работници от ЛТУ.
2.6. Участие в национални и регионални съвещания по маркиране и на друга актуална
тематика, организирани от ДАГ / РУГ.
2.7. Участие на наши членове в семинари провеждани от наши партньорски организации в страната (напр.от БСК, фирми и организации) и в чужбина по международни
проекти, вкл. по линия на ENFE – Проекта „КОМФОР” и др.п.
2.8. Организиране на разменни начала на посещение на наши членове за обмяна на
опит в европейски страни (Австрия и Словения, и/или Чехия, и/или Словакия),
двустранна среща в България с предприемачи от Румъния (от АСФОР) и др.п, по
линия на UEF и/или ЕNFE, вкл.с подкрепата на ГТЦ.

Отг.по обучение
У-ли на ГИЦ
Председател,
Отг.по обучение

31.12.2008

Председател,
Отг.по обучение

31.12.2008

31.12.2008

3. Издателска дейност – изработка и издаване на справочници, бюлетини и други помагала за лесовъдската
практика
3.1. Изработка и приемане на оперативна програма за изданията за 2008 год.
3.2. Подготовка и издаване на минимум 6 бр. бюлетини и/или наръчници с актуална
информация, наши и европейски домументи и др. материали и помагала за
лесовъдската практика, в т.ч. за горските собственици и предприемачи, в т.ч. по
Операт. програма на ГТЦ.
3.3. Поддържане / администриране на горския интернет портал www.bulfor.net и на
интернет страницата ни www.bulprofor.org.
3.4. Подготовка на Горски справочник календар – 2009 г (указател в джобен формат
и/или двутомник ).

Председател,
Отг.по издат.д-ст
Председател
Отг. издат. Д-ст
Редакц.Съвет

31.03.2008

Изп.Секретар / Отг.
издат. Д-ст
Изп.Секретар / Отг.
издат. Д-ст

31.12.2008

31.12.2008

31.12.2008

4. Консултантска дейност – работа във ведомствени и междуведомствени комисии, международни проекти
и програми
4.1. Продължаване и задълбочаване на партньорството и сътрудничеството с ГТЦ –
проект „Родопи”. Участие в Комитета за планиране по ГС към проекта и
подпомагане изпълнението на Оперативната програма за 2008 год.
4.2. Създаване на специализирана група по проекти за финансиране от евро-фондовете, в т.ч. по ОП към МОСВ, МИЕ и МТСП и НСПРСР към МЗГ / Фонд „Земеделие”
4.3. Създаване на експертна група от вътрешни одитори – членове на БУЛПРОФОР
по стандарти ISO 9001/14000 и др. за консултиране на фирми от горския сектор.
4.3. Създаване на експертна група към БУЛПРОФОР по горска сертификация.
4.3. Работа в постоянните комисии по „горските мерки” в НСПРСР към МЗП, в т.ч.
по залесяване, Натура-2000, и в групата „Профес.обучение и квалифик”
4.4. Работа в постоянни комисии и национални съвети към ДАГ
4.5. Работа в пост.комисия за вписване в публичните регистри към ДАГ; Иницииране
на промени в Наредба-31 (за регистрация на ЧПЛ и фирми в публичния регистър)
4.6. Работа по договори за експертна подкрепа с м/нар.проекти, НПО и др.
4.7. Участие в конференции, работни групи, срещи, семинари и др.п.
4.8. Мониторинг: Изготвяне доклади, анализи, публикации, писма, становища,
предложения и др.п.

Председател

31.12.2008

Председател
Отгов. по НСПРСР
Изп.Секретар
П-л на рък-вото
Председател
Председател

31.12.2008

31.12.2008
31.12.2008

Представителите
Представител

31.12.2008
31.12.2008

Предствители
Представители
Председател
Представители

31.12.2008
31.12.2008
31.12.2008

31.12.2008

5. Партньорства с други браншови и професионални организации, със сдружения на собственици,
международни връзки и сътрудничество
5.1. Поддържане на тесните връзки с Европ.Мрежа на Горските Предприемачи.
Участие в работата на Годишната конференция и семинар на ENFE в Брюксел.
5.2. Поддържане на тесни връзки с PRO-SILVA Europe, Участие в работата на
Годишната конференция и семинар в Германия.
5.3. Поддържане на тесни връзки с Европейския Съюз на лесовъдите, Участие в
работата на Годишната конференция на UEF и семинар в Австрия.
5.4. Съвместни инициативи и дейност с НССНГ „Горовладелец” гр.Чепеларе.
5.5. Активно взаимодействие и съвместна работа с останалите браншови /
работодателски организации от горския сектор (СГТФБ, БКМДП, АГФБ) вкл. в
работата по учредяването с тях и дейността на „Конфедерация на браншовите
организации от горския сектор”.
5.5. Членство и дейност в новоучредената организация „Българска Горска Технологична Платформа”.
5.5. Подпомагане процеса на учредяване на местни – регионални структури на
собствениците на гори и/или на тяхното обединяване в единен съюз
5.6. Съвместни инициативи и действия с други работодателски (БСК), професионални
(„НТС по Лесотехника” и СЛБ) екологични и на собствениците организации, за
отстояване на нашите общи и частните интереси, и за устойчивото развитие на
горския сектор като цяло.

Председател /
Представители
Председател /
Представители
Председател /
представители
Председател
Председател

31.12.2008
31.12.2008

Председател

31.12.2008

Изп.Дир.на КЦ и
У-ли на ГИЦ
Председател

31.12.2008
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20.12.2008
31.12.2008
31.12.2008

31.12.2008

