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Въведение: УС – на БУЛПРОФОР
� Членове: 
> А.Стефанов - Председател, 
> Дима Радославова - Зам.Председател (отг.   
технолог.и иновации) и членове: 

> Хинко Гечев (отг.междунар.отнош), 
> Йордан Терзийски (отг. етика и лоялност),  
Представител на ръководството по кач-во

> Васил Стипцов (отг. Обуч.и квалифик.)
> Даниела Петкова (изп.секретар, отг.по кач.)
> Станка Насташова (отг. бюджет и финанси), 

� Заседания: 4 / 4 протокола, 
� Решения : 36, от които по обективни причини

не са изпълнени само 4
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

• ОБУЧЕНИЕ и КВАЛИФИКАЦИЯ

• ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

• КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

• ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИОННА:
• Структури – ГИЦ от Kонсултантската система
(Горска мрежа за консултиране и
предприемачество)

• Чествания и награди

• Взаимоотношения с ДАГ, НПО, ПРОЕКТИ и др.

• ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПАРТНЬОРСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СТРАНАТА И ЕВРОПА



4

ОбучениеОбучение ии квалификацияквалификация

ОСНОВНИ ТЕМИ

• Проведени ТРИ семинара
1. Пролет’09 / Интер Експо Център , 26.03.2009

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Дървесина и енергия – новите възможности в
условия на криза”

2. С-ца на гората, 09–11.04.2009, Уч.база ЛТУ, Юндола

•Практическо занятие с GPS навигация, ДЛС Алабак (с.Св.Петка/Пашови)
•Работа със съвременна горска измервателна техника (Хаглоф)
•„Дискусионна кръгла маса по актуални проблеми свързани с кризата на

пазара на дървесина и как тя се отразява на практикуващите лесовъди, 
на дърводобивните фирми, на държавните предприятия (ДГС/ДЛС) и
на крайните потребители”
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ОбучениеОбучение ии квалификацияквалификация

ОСНОВНИ ТЕМИ

3. Есен’09 /Велинград, 11-13.11.2009 год./

1.Сертификацията на горските предприемачи:                
„CeFCo – EFECT: европейски стандарти за добра практика в

горскостопанските дейности”

2. Бъдещия Закон за горите - Обсъждане и приемане на
предложения от ЧПЛ и горските предприемачи

3. „Състояние и перспективи пред горското
предприемачество в България, в светлината на кризата и
променящото се горско законодателство”

4. София, 08.12.2009 год./, Агролеспроект ЕООД
Горската инвентаризация и планиране в новия закон за

горите – опасни тенденции за разбиване на добра
лесоустройствена практика
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ОбучениеОбучение ии квалификацияквалификация
ОБМЯНА НА ОПИТ

• Посещения за обмяна на опит в страни от ЕС :
• UEF – Йедлина, Полша (04-08.06.2009) “Опазване на

хабитати и видове в горите под режима на НАТУРА-
2000” , доц.В.Стипцов (последно ГТЦ финансиране)

• ENFE – Копенхаген (11-13.10.2009) / стартов семинар
по проект за изработка на европейски сертификат за
контракторите CeFCo…. с участието на членове на ЕП и
ЕК, FSC, NEPCON, CEPF, PEFC, SGS….
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ИздателскаИздателска //информационнаинформационна/ / дейностдейност

• 2009 година – година на застой
(в условията на финансов недоимък и

организационна недостатъчност не можахме
да изпълним дори едно помагало, с изкл.на

това по проекта COMFOR ….)
● ………/българския горски форум....слабо
www.bulprofor.org – единствения канал за
информация ...
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ИздателскаИздателска //информационнаинформационна/ / дейностдейност

ПЕРСПЕКТИВИ

Да се утвърждаваме /въпреки почти загубената 2009 г/, 
като един от основните източници на актуална
информация и специализирана литература в целия горски
сектор:

• Издаване на собствен периодичен Информацио-
нен бюлетин / Електронен вестник , в т.ч. 
използуване на информац.поток от нашите
европейски партньори (ENFE, UEF, PROSILVA EU, 
CEPF, FSC, ECE-FAO-ILO, WALDPEADAGOGIK и др.п.)

• Поддържане на “Българския горски форум” , горския
портал www.bulfor.net и ww.bulprofor.org

• Издаване на годишен статистически бюлетин за горския
сектор в България

• Собствено периодично издание – в един хубав ден... 
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КонсултантскаКонсултантска / / лобисткалобистка дейностдейност

ОСНОВНИ ТЕМИ (1) 

Експертните мнения, становища, разработка на
проекти за нормативни документи и др.п. на
БУЛПРОФОР се търсеха и се предоставяха по вид и
адресати, както следва:   

• По проекта на новия ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ / Участие в
едноименната комисия в ДАГ /има не една от
нашите идеи, които се възприеха!

• Участие в дискусии със заинтересуваните
браншови организации, срещи и дискусии, 
приемане на общи изисквания и условия към
политици и институции за оцеляване на
горския бизнес ! Протестни писма до ДАГ със
сигнали от наши членове...

• Среща с експерти на СБ и на ЕБВР, разработили
анализи за състоянието на горския сектор, в
началото на 2009 год. 
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КонсултантскаКонсултантска / / лобисткалобистка дейностдейност

ОСНОВНИ ТЕМИ (2) 

• Участие в работни групи, комисии към ДАГ/ИАГ
(“Комисия за конфликти..”, “Комисия за вписване
в Публичните регистри към ИАГ”) 

• Участие в работата на Националния консулта-
тивен съвет по охрана на горите; 
Междуотраслевия коор-динационен съвет по
пожарите; Национален съвет по горите;

• Участие в работата на Тристранния съвет по
земеделие и гори (новосформиран към МЗХ);

• Участие в национални съвещания и местни
инициативи, посещения на обекти, дейност по
места на членовете на нашите структури – ГИЦ от
Горската мрежа за консултиране и
предприемачество.
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КонсултантскаКонсултантска / / лобисткалобистка дейностдейност

ОСНОВНИ ТЕМИ (4) 

• Участие по покана на ENFE, FSC, NEPCON като
партньор в работата и изпитването (промотирането) 
на европейски стандарт за добра предприемаческа
практика (CeFCo семинара в Копенхаген, и на
Юндола) 

В тази връзка – в БГ заедно с другите заинтересувани
страни (АГФ, WWF/FSC_bg, ИАГ, ГОРОВЛАДЕЛЕЦ) 
изработихме единни критерии за горските
предприемачи в България.... 
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КонсултантскаКонсултантска / / лобисткалобистка дейностдейност

ПЕРСПЕКТИВИ

• Създаване и активна работа в Националната
браншова организация в бранша “Горско
стопанство” (НБО-ГС)

• Аутсорсване от ИАГ на НБО-ГС дейността по
вписване в регистрите и тяхното поддържане; 

• Налагане на добра конкурентна среда за
работа на ЧПЛ и на ГП, лобиране за
недопускане на “лоши” предприемачи и ЧПЛ в
гората.

• Участие в разработката на EFECT – CeFCo –
ConCERT ConCERT /общо-европейската система за
сертификация на горските предприемачи
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ОрганизационнаОрганизационна дейностдейност

ОСНОВНИ ТЕМИ (1)

• Проведена е за Трети път съвместно, заедно с ДАГ и
СЛБ честване на Седмица на гората – държавната
горска администрация – горските предприемачи и
собственици на гори, но ни беше показано, че ние сме
други...!!! И 2009 г нямаше принос в консолидация
на заинтересуваните страни в горския сектор /не по
наша вина!

• За Трети път нашите награди “За особени заслуги в
лесовъдската практика”- статуетки, се връчиха
както за нашите избранници, така и за тези на СЛБ, за
всички 7 категории лесовъди и горски предприемачи
/след съвместна работа в национална комисия по
наградите/ (3-то издание /и на двете/ бе най-лошо от
всичките дотогава)
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ОрганизационнаОрганизационна дейностдейност

ОСНОВНИ ТЕМИ (2)

• Пресконференция за С-ца на гората дадохме 4-те
браншови организации от неучредена нова асоциация(!?/ 
и Честване на С-ца на гората /с наши членове и много
приятели на БУЛПРОФОР /11.04.2009, Юндола

• Участие в церемонията по дипломиране на випуск 2009 
на ЛТУ, награждаване на отличниците на випуска и
на факултет “ГС” (22.05.08)

• Участие в Последните /заключителни срещи на Проект “Родопи”
на ГТЦ /за 2009 г и изобщо/.  

• Много добри позиции в международен план, задълбоча-
ващи се връзки и ползи от сътрудничеството ни с ENFE и
UEF.  
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ОрганизационнаОрганизационна дейностдейност

ПРОБЛЕМИ

• Незадоволителен ръст на членската маса, вкл. на юр.лица, 
както искахме и очаквахме.

• Много слаба събираемост на членския внос, финансов
колапс, липса на дейности, поради липса на финанси –
омагьосан кръг (обща дълж.сума, вкл.2009 – 29 900лв)

• Поради кризата – много малко примери за солидарност и
подкрепа от страна на членовете на БУЛПРОФОР /едни и
същи лица – опъват каиша (изп.секретар работи без да има
договор /изцяло на доброволни начала!

• Не сме регистрирали (все още!) ЕООД – “ТЕХНОФОРЕСТ”, 
въпреки намал.такса, респ.У-л.

• Много трудно можем да откроим измежду членовете
на БУЛПРОФОР безспорни лица, които на това ОИ-ОС
да можем да предложим, респ. да изберем като
приемници на част от сегашните членове на УС, вкл. 
на неговия Председател ! 
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БУЛПРОФОР - обобщение
СледващиСледващи стъпкистъпки (1)(1)

• Налагане на някои корекции в Проекта на ЗГ, 
/и изглаждането на текстове/ които в момента
са в ущърб на горското предприемачество!!!

• Разширяване обхвата и активизиране дейността на
17 регионални/местни ГИЦ и на 3-те профес. 
Центрове , като структури на Горската мрежа за
консултиране и предприемачество, по ЕU
фондове/програми...

• Поемане на подобаваща роля в Националната
Браншова Организация в бранш «ГС»
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БУЛПРОФОР - обобщение
СледващиСледващи стъпкистъпки (2)(2)

• Нова локация и партньор за
специализираното изложение за
лесовъдство, горска техника и технологии в
България – ТЕХНОФОРЕСТ.

• Поддържане на Системата за управление на
БУЛПРОФОР и усъвършенствуване на организа-
цията и провеждането на сертифицираните по
ISO 9001:2008 дейности; 

• Сключване на Споразумение с МЗХ/ИАГ за
публично-частно партньорство в различни
области, както и за сътрудничество при
организиране на ежегодните чествания на
Седмица на гората, Наградите за лесовъди и
предприемачи, атестационни програми и пр.
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В заключение ...........

БлагодаряБлагодаря заза вашетовашето
вниманиевнимание!!

ЗаЗа УСУС нана БУЛПРОФОРБУЛПРОФОР
ПредседателПредседател::
инжинж. . АнтонийАнтоний СтефановСтефанов


