ОТЧЕТ на УС на БУЛПРОФОР за РАБОТАТА през 2011 год
( ПРИЛОЖЕНИЕ: Дейности на УС и лично на Преседателя, като представители на БУЛПРОФОР )
По покана
No Дата, час
Наименование
Място
Съдържание / същност …
Забележка
Изказване, предложения и о-вни АС: 3-те екипа (х2-ма)
1 11.01.11
СБ по проект за подкрепа на
МЗХ
принципи на Наредбите
четоха доклади
9.00/14.00 реформата в ГС: основни
Големия
(чужди + БГ експерти)
принципи на наредбите
колегиум
2 12.01.11
Оперативка в новия/бъдещия
PEFC-BG Направихме програма и пътна
15-17.00
офис с Иван, Васил и АС –
Дървеница карта...
решихме как продължаваме
офиса
Приемаме по доклад за всеки
3 14.01.11
Комисия за прозрачност по мерки
РА – ДФ
15.00, ок 2 223 (първонач.залесяване) и
Земеделие бенефиц. (ДГС.ДЛС/ ОГС)
приетите проекти
ч.
226(превант.д-ти)
з.214
Приемаме по доклад за всеки
4 21.01.11
Комисия за прозрачност по мерки
РА – ДФ
13.30 – ок. 223 (първонач.залесяване) и
Земеделие бенефиц. (ДГС.ДЛС/ ОГС)
приетите проекти
2 ч.
226(превант.д-ти)
з.214
АС+ТТом + А.Поч +
5 24.01
Работна група за актуализация на ИАГ, зала Организационно – какво и как
правим
И.Пал + ЗБалк. +
11.00 –
стратегическите документи – НС
5 ет.
ИАГ....
12.0
ГС + Страт План за разв. На ГС
Болшинството от
6 28.01
УС на БУЛПРОФОР
Владайска С Дневен ред в 6 т., където
освен за предстоящо ОС, се
членовете на УС
29

7

02.02.11

8

18.02.11,
13.00

9

23.02.11,
13.00

Работна среща с Иван и Стипцов
+АС
Работна група за актуализация на
стратегическите документи – НС
ГС + Страт План за разв. На ГС

PEFC-BG,
Муди
ИАГ, зала
5 ет.

1-ва раб.среща на Раб.група за
писане на стандарта PEFC :

PEFC-BG
Дървеница
офиса

УС, Тетевен, х-л
Здравец
МЗХ,
Шератон,
з.Средец

взеха и мн.важни решения, в т.ч.
изключване на голям брой
нередовни членове, проекти по
М111, с ENFE и др.
Стиковка, изчистване на пътната
карта
Организация – какво и как
АС+ТТом + А.Поч +
правим, направихме график и
И.Пал + ЗБалк. +
работа на всички заедно след
ИАГ....
предв. Подготвени текстове
Раздадоха се материали, които
T.Том, П.Панов,
АС съм събрал и пре-дал,
Г.Шейт, АС, Иван
Приехме процедурата по която
Анита, Жени
работим занапред; Ние сме Кор
Експ. Група, - обява /медии за
ист.Раб.гр.
Ок. 20-25 човека се събрах-ме
Приехме: Препоръ- ки
едвам.../промяна на Устава,
за по-бързо излизане
Регистър на Б-фор,
от кризата

10 25-26.02.
11

ОС на БУЛПРОФОР

11

01.03.11,
10-11.15 +

Презентация на новия ЗГ +
коктейл, шумна пресконференция
(с Министъра + Г.Костов...)

12

02.03.11,
11-12.00

13

09-11.03

14

14-17.03

15

22.03.

Комисия за прозрачност по мерки
РА – ДФ
223 (първонач.залесяване) и
Земеделие
226(превант.д-ти)
з.214
Съставяне, работа върху
Работна група по наредбата за
ИАГ
сечите „Витошко” първоначален текст
Съставяне, работа върху
Работна група по наредбата за
ИАГ
възлагане на дейности в горите
„Витошко” първоначален текст
Раб.среща по наредбата за
БУЛПРОФОР Коментарии и предложения по
наредбата
възлагане на дейности
Офис

АС не можах дори да се изкажа
М.Найденов, Ж.К,
/много набързо ; Препоръ ки за по-Е.Димитров, Б. Дачев
бързо излизане от кризата, лично и цялата плеяда...
дадох на М-ра +общо 12 / на Миро
Иванов (му дадох също м-ла)
Приемаме по доклад за всеки
бенефиц. (ДГС.ДЛС/ ОГС)
приетите проекти
Ст.Самаринов + хора
от ИАГ, Хубчева
АС + И.Пенков+ Тих.
Томанов + ИАГ
Предприемачи от 3-те
съюза

16

30.03

Първа раб.среща на екипа по
задача „Актуализация на типовете
горски месторастения”

Агролеспроект

17

01.04.11,
13.00ч

ЛТУ

18

01.04 /
14.00 ч

Поднасяне цветя на мемориала на
загинали лесовъди в ЛТУ, вкл. от
името на ПЕФК, с Иван Савов
УС на ПИИЕФС България

19

04.04..11
11.00`- 12

21

05.04.11
9.00 ч-12

22

07-09.04.
15.00 ч

23

20.04.11

24

02.05.11

25

11-12.05

26

12.05 –
продълж.

Аз съм разработил Предложението с което Б-фор спечели
конкурса, сега График-програма
за изпълнение на задачата
Аз цветя

Офиса - Аз съм направил готов първи
Дървеница драфт на стандарта – да го

пускаме на голямата раб.група
Вяло: наградите се връчиха без
наше участие. Ние – вс.НПО
стояхме настрани, вместо в
синхрон с нивия ЗГ, да се
демонстрира, че той е ново
начало, и всички са еднакво
почитани. Иначе това беше
празник само на служителите, но
не и на сектора като цяло!
Най-хубавото беше приветствиеРДГ
Берковица, то и Благословията на НС
Клисурски Митрополита за С-ца на гората +
манастир, лекцията на Doug MacCleery,
която цялата конспектирах. Защо
Велбъжкия?!
по-рано не ги каза тези неща,
Митрополит които щяха да отворят очите на
експертната група по наредбата
за възлагане
Семинар на БУЛПРОФОР +
Уч.база ЛТУ Лектори от ИАГ: Тони Кръстев +
Деян ...за наредбите: коментари;
честване на Седмица на гората + Юндола,
ритуално залесяване
М. Старина Ивайло Иванов – за ИАГ-Систем
за ел.позволителни и превозни
билети, които вече сами ще си
издаваме + АС за нашата
сертификационна дейност
ОС на АОГ
ЛТУ, Аулата Отчети, апели към Зам.М-р и
депутати и т.н. както и предходн.
Среща по проект „Създаване на
ЛТУ, зала в Проучват и искат мнението на
Служба за консултантски услуги в катедра по всички заинтересувани страни
областта на биологичните ресурси” Лесовъдство, как да се конструира тазки
служба според нас и какво да
– БИОРЕКС, съвместен проект –
домакин
прави? Октомври трябва тук да
договор м/у ЛТУ и Орегонския
проф.Рафаи
започне обучение на обучители
Държ.У-т. От ЛТУ – координатор на лов
по готова концепция... Аз за
проекта е доц.д-р Румен Томов
нашата досегашна дейност,
зам.ректор по уч.част / от
проекти, перспективи (найОрегонския у-т: декан: James
подходящия партньор сме ние ! –
E.Johnson (Extended Education &
това почти категорично се
подразбра /
Internat. Programs) + Janean

Официално откриване на Седмица
на гората + коктейл, но аз бързо
си отидох + награждаване на
Лесовъд на годината + за
Цялостен принос + за охрана , +
ново! - връчване на ИСО-9001
сертификати на ДГС/РДГ .... от
Г.Костов
+ кръгла маса по ЗГ, но само с
местни общини, областен +...
+ залесяване на кестенова горичка
над манастира + лекция на американския консулант ДЪК.... на
Г.Костов

НИМ

H.Creighton - extension specialistes,
Forest Science Delvery
Подписване на договора с ИАГ
ИАГ
за актуализация на Инструкцията и класификационната схема
за определяне на типовете горски
месторастения и подходящите
видове
Стартира работата на раб.група по ИАГ
изработка на Наредбата за

14 ду- ши ек-л ип, с рл Р.Райков /Г.Налбантов + др. Аз – основно
АС + Стефан
самаринов, Стипцов...
УС: от нас: АС +
ССамаринов,
АС/ само, + от другите
НПО –но само
официално: Томанов,
Иван.пенков.../Калин го
нямаше и Почеканска също. От еколозите –
само Живко Богданов

АСтефанов
И от другите, само
Томанов

Ок. 30-40 членове и
гости, в т.ч. калин
Симеонов + Изп.д-р, +
Ректора също дойде, +
В.Карамфилов + Иван
Раев, Томанов.

АС за БУЛПРФОР +
Калин Симеонов за
БКДМП + И.Пенков
=-=-=-==
АС - раздадох наши
материали 10г.Б-фор +
2 книги+ концепция за
отваряне към сертификац.активности +
проект аутлайн – за
обучение по здравословни у-я + 3-те дипляни + папка + значки!

След 2 месечно забавяне с
всички параметри на договора,
УС е запознат на УС след
приключване на задачата /65000
лева/.

Пряк участник –
Р.Райков – р-л на
екипа, АС координатор
и гл.редактор + още 6-8
експерти /научни рци/преподаватели

Раб.група от около 25 експерти,
научни р-ци, и т.н... Най-активно

От Булпрофор: инж.
А.Стефанов. Р.Райков,

27

2012 г. до
31.05.
17.05

инвентаризация и планиране на
горските територии
Декларация до Б.Борисов, Симеон - - - Дянков и Цветан Цветанов

28

18.05

РА – ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ за
подписване на договора по М111

29

26.05

30

27.05

Консултативен съвет по охрана на МЗХ-ИАГ
горите
Управителен съвет на
11.00, ЛТУ
БУЛПРОФОР

31

27.05

32

31.05

33

03.06

УС на PEFC-BG
ОС ----‘’------

34

06-08.06

35

06.07

3-та Международна конференция на горските центрове за
обучение Учредително Общо
събрание на EFESC.
Раб.група по наредбата за контрол ИАГ
и охрана
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08.07

ДФ
Земеделие

участие и на 4-та

П.Панов, Ал.Обретенов

Булпрофор – инициатор,
декларация по повод очаквани
промени във вече готовата
/предадената от раб.група
Наредба за възлагане на
дейности
На голяма елипсовидна маса с
около 50 НПО, училища и
др.организации, с одобрени
проекти за финансиране на
дейности по обучение и
информационни дейности Имаме
одобрен проект за 730.000= лева
(след редукция от около
950.000лв), но след отказ
банките да финансират на база
представен проектодоговор, по
решение на УС, след писмо от
АС до Министъра и нач. На РАДФЗ, отказахме подписване на
договора
Изслушване на доклад

3-те браншови орг.:
А.Стефанов за
БУЛПРОФОР, ИПенков
за АГФБ и К.Симеонов
за БКДМПБ
АС, УС на
БУЛПРОФОР

АС

С 3 т. В Дневния ред, взети 3
АС, ДР, ВС, Дани,
решвния, в т.ч. ако не намерим ДДж, СС....
спонсорство от външни фирми
/вкл. новите ДП, да не
подписваме договора по М-111.
Булпрофор: АС; ВС,
PEFC – 1-ва офиц./ конституираща 13.00, офис - Изработихме прибл. График и
програма
за
работа
на
раб,група
Диана,
Томанов и др.
среща на работната група за
Дървеница

изработка на БГ стандарта
PEFC – раб.група

Среща на ЧПЛ от БУЛПРОФОР с
рководството на ИАГ и МЗХ

Булпрофор: АС; ВС,
12.30, офис - Работа по стандарта
Томанов и др
Дървеница
Отчети, утвърждаване на
АС, Даниела,
13.00
год.програма
за
работа
по
Стипцов,
Й.Терз.,
15.00
стандарта
и
приемане
на
С.Самаринов.....
Ареба ди
бюджет.
Сердика
Доклад на Председателя:
АС, Васил Стипцов
гр. Осиак,
http://www.bulprofor.org/pdocs/doc
Каринтия,
_722.pdf
Австрия

ИАГ

Обсъждане на основни
АСтефанов
положения на бъдещата
Й.Терзийски
наредба, и на текст на Писмо
/заповед на Министъра за
позволителните /превозните
билети...
Поставени от нас въпроси по
ИАГ: Ц.Ценов,
прилагането и тълкуване на
Хр.Христов, Т.Кръстев,
нормативните документи и
....
практиката в повечето региони
В.Хубчева .......
на страната /някои аномалии,
АС, Х.Гечев, Боряна
които пречат на нашата работа;
Чилева, Даниела Г,
Публикувана „Паметна записка”
С.Самаринов,
Й.Терзийски
от АС:
http://www.bulprofor.org/pdocs/doc
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38

08.07;
13.07;
27.07;
20.07
25.07
01.08

Раб.група по PEFC-BGстандарта

Дървеница

Предаване в завършен вид на
ИАГ
разработката по Г.Типология
1-во Приемане на драфт на
разработката по Г.Типология от ЕТИС
към ИАГ
2-ро Приемане от ЕТИС към ИАГ в
завършен вид на разработката по
Г.Типология

Защита на разработката

Работа по стандарта

39

29-31.08

Раб.група по PEFC-BGстандарта

40
41

30.08 –
02.09
19.09

Готова от печат Г.Типология – 2-те Дървеница
книжки
УС на БУЛПРОФОР
ЛТУ

42

26-30.09

Competence in forestry –
семинар ;
Годишна конференция на ENFE

43

12-14.10

Семинар
и
Годишна конференция на UEF

44

01-03.12

Семинар на БУЛПРОФОР

45

03.12

УС на БУЛПРОФОР

46

09.12

УС на PEFC-BG

47

09.12

1-ва Среща с Адвокати за
Оспорване на Наредбата за
възлагане 2-ра среща ....

12.12
48

27.12.

_725.pdf
Работа по стандарта

Дървеница

Коректури в последния месец

Булпрофор: АС; ВС,
Томанов и др
АС, Р.Р и др.

Булпрофор: АС; ВС,
Томанов и др
АС

Дневен ред с 10 точки, взети 8
Присъствие на
решения
болшинството членове
АС
FREIBURG, Доклади публикувани от АС
http://www.bulprofor.org/pdocs/doc
Германия
_727.pdf
http://www.bulprofor.org/pdocs/doc
_726.pdf
Доклади на Председателя АС и
АС
Лимасол,
за двете събития:
Кипър
http://www.bulprofor.org/pdocs/doc
_730.pdf
По дневен ред съгласно
УС, АС
х-л
поканата:
„Лесопарка”
гр. Лясковец / http://www.bulprofor.org/ppdocs/do
c_239.pdf +
Арбанаси
http://www.bulprofor.org/ppdocs/do
c_240.pdf
Дневен ред в 3 точки с 4
Присъстват
Арбанаси
решения, вкл. за дневния ред и
Болшинството от
мястото на ОС
членовете
Взимане на решение – приемане АС, ВС, ТТ, Диана
Муди
за готови БГ стандарти за
сертифициране на УГСУ и за
произв.верига
АС, а-т Калайджиев
Адв.Кантора Разбрахме, как действат в БГ
законите, че същите са
направени така, че нещата да не
могат да вървят
Разработени са наши
АС + сътрудник
МС, МЗХ,
предложения /възражения по
ИАГ
законопроекта

Занесени в МС и МЗХ
предложенията ни по обявения за
обсъждане ПЗИДЗГ
Документацията е свитък
АС , Даниела
49 28.12
Внесена документация в МЗХ за МЗХ
документи,
вкл.
Актуално
състоярегистрация на БУЛПРОФОР в
ние, Устав, списък/регистър на
публичния регистър на БО, съгл.
членовете
ЗГ’2011
През целия м.януари’2012 год, се водят активни действия/противодействия срещу незаконно приетата от МС
„Наредба за възлагане на дейности в горите” и също така незаконно приетото от МС (без 14 дн.срок за
обсъждане) ПЗИДЗГ и внасянето му в НС / Участие в 1-во четене в КЗГ в НС; среща с МН във Велинград;
Участие в раб. група по „Наредбата за инвентаризация и планиране в ГТ”.

