
 

Проект 

ОД 2.4  

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

На Булпрофор за Мандат 2013-2015  
( Приет на ОС, проведено на 28.02.2013 год ) 

  

Приоритети и Дейност Отговорник Срок 

1. Да адаптираме и развием организационната структура (и членската маса) съобразно актуалните 

нужди на нашите членове – практикуващи лесовъди и горски предпприемачи. 
1.1. Организационна дейност на сдружението, в т.ч:  Учредяване на нови, заздравява-

не на връзките и активизиране дейността на регионални и местни ГИЦ (Горски 

Информационни Центрове) за консултации и услуги на собственици на гори. Да се 

обсъдят и реализират на практика съвместни форми/структури с ЛТУ – т.нар. „Съвет-

нически служби“ и да се изпълнят със съдържание съобразно актуалния дневен ред 

Председател  и  

У-лите на ГИЦ 

31.12.2015 

1.2. Организационно структуриране - групиране на членския състав на географски 

принцип към регионалните и местни ГИЦ, съгл. Органограмата. В т.ч. за бизнес 

активности, за плащане на членски внос и за връзки с ДП/РДГ на регионален принцип; 

представителство на ОС.  

Председател  и  

У-лите на ГИЦ 

31.12.2015 

1.3. Да активизираме и вкараме в оборот нашите хоризонтални структури (клубове) 

“ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ И 

КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО” и „ЦЕНТЪР ЗА 

УСТОЙЧИВИ ПРАКТИКИ И ИНОВАЦИИ В ГОРСКОТО СТОПАНСТВО”, 

сътрудничество с партньорски организации (АОГ, Горовладелец, АГФ и др.), ДП, РДГ. 

Председател  и Отг. 

Проф.обучение и 

Отг. Уст.практики 

31.12.2015 

1.4. Действия за учредяване на ТЕХНОФОРЕСТ ЕООД - фирма на Булпрофор (при 

необходимост), избор и назначаане на подходящ управител /изобщо за стопанските 

дейности (вкл.издателска, портал, обучения, консултанции и др.п) 

Председател  

Зам.Председател 

31.06.2014 

1.5. Организация и провеждане на Специализирано изложение „ТЕХНОФОРЕСТ” за 

лесовъдство, горска техника и технологии – в сътрудничество с агенция 

„БУЛРЕКЛАМА” или „ФАЕРНЕТ“ (Мечи Чал – Чепеларе), под егидата на МЗХ/ИАГ ! 

Председател 

Отг.от УС 

31.03.2015 

1.6. Поддържане / администриране на горския интернет портал  www.bulfor.net  и на 

интернет страницата ни  www.bulprofor.org. 

 Изп.Секретар / Отг. 

издат. д-ст 

31.12.2015 

1.7. Поддържане на актуални регистрите на членовете на БУЛПРОФОР. Изп.Секретар / 31.12.2015 

2. Да активизираме нашите основни дейности: обучение, издателска дейност и консултации 
2.1. Участие в проекти за информационни услуги по ПРСР (2007-2013 и 2014-2020) и в 

други към МТСГ (ОПАК).  

Председател 

Отг.от УС 

31.12.2015 

2.2. Разработване и изпълнение на проекти за организация и провеждане на 

информационна дейност и обучения на практикуващи лесовъди, горски 

предприемачи, работници /оператори на машини/ с участие на европейски партньори, 

на 6-ДП и др. заинтересувани;  разработване на учебни програми; учредяване на 

Национален център за обучение и квалификация в ГС. 

Председател 

Отг.от УС 

31.12.2015 

2.3. Разработване и издаване на учебни помагала за курсовете за обучение 

/информационни дейности, на БГ и ЕС наръчници, нормативни документи и др.п. 

Възстановяване издаването на „Горски сравочник календар“ /намиране на спонсори.   

Председател 

Отг.от УС 

31.12.2015 

2.4. Участие като основна заинтересувана страна, представител на предприемачес-

ката гилдия в ГС сектор, и с конкретен експертен /консултантски/ принос в 

работата на различни форуми на горското и други ведомства, в т.ч. по съставяне/ 

актуализация на нормативни и поднормативни документи, стратегически и др.п. 

Председател 

Членове / 

привлечени  

експерти 

31.12.2015 

   

3. Да активизираме нашата обществено полезна дейност  
3.1. Иницииране и работа по учредяването и регистрацията на НБО бранш ГС, съгл. 

ЗГ, съвместно с останалите активни (и желаещи) партньорски организации. / В 

противен случай – активно изпълнение на функциите ни на регистрирана БО в ГС със 

статут на Национална. Взаимодействие с ИАГ/МЗХ. 

Председател  

Изп. Секрет. 

31.12. 2013 

/2015 

3.2. Активна роля като НБО в ГС в диалога с МЗХ / ДП / предприемачи – 

преработватели и дърводобивници / по изпълнение Наредбата за възлагане на 

дейности в горите, съгл. чл.6 от нея. 

Председател 

Зам.Председател 

31.12.2015 

3.3. Подписване на споразумения за сътрудничество между БУЛПРОФОР и ДАГ,  

ГИЦ-ове и РДГ-та, и работа по тяхното изпълнение. Получаване на браншови 

/колективен - професионален/ достъп до Систем–ИАГ за контрол и наблюдение на 

издадени в БГ превозни билети и на позволителни за сеч ......... Разпространение на 

информацията, вкл. публикуването й в Интернет страниците.  

Председател  

 Зам.председател  

Управители на ГИЦ 

31.12.2015 

3.4. Организация и провеждане в сътрудничество с ЛТУ, ИАГ и др, на следващи 

издания на „Национален горскостопански семинар“ 

Председател  

Отговорници на 

клубове 

31.12.2015 

3.5. Активна роля / участие за признаване и въвеждане на БГ сертификационна схема по Председател 31.12.2013 



Паневропейските критерии за устойчиво управление на горите  (PEFC).    Отговорник КИ  

4. Издигане авторитета на горското предприемачество  като най-важна съставна част от 

производствената верига в горския сектор. 

4.1. Лобиране /внасяне на корекции в ЗГ, касаещо конкурентната среда за развитие на 

горското предприемачество (1- премахване право на ДП на стопанска дейност), за 

възстановяване на единното лесоустройство (2),  за налагане на ЧЛП като вариант за 

управление и на ДГС/ДЛС(3), за въвеждане практиката „независим лесовъдски 

контрол“ (4), за промяна на изискванията за регистрация в публичните регистри (5), за 

промяна на изискванията за образователен ценз на работещи и служители в системата 

на горите (6) и др... 

Председател  

Зам.председател  

 

31.12.2014 

4.2. Разработване и въвеждане на наша атестационна програма за сертифициране и 

регистрация на практикуващите лесовъди и на горските фирми, която да се 

официализира и приеме от ДП, като модел и се прилага при оценяване в процедури за 

дейности в горите. Активна разяснителна кампания и премахване на действащия със 

ЗГ-2011 г модел за регистрация /публични регистри към ИАГ/. 

Председател 

Отг.от УС 

31.12.2014 

4.3. Организация и честване на Седмица на гората, залесяване. Наградите “ЗА 

ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА – ....г”, подготовка, 

избор на кандидати, комисия, награждаване (отделно/съвместно с ИАГ, съгласно 

постигнато споразумение). 

Отг.Член на УС 

Изп. Секр. 

15.04.2015 

4.5. Довеждане до успешен финален завършек на искането ни за признаване правото на 

горските производители/преддприемачи да бъдат бенефициенти по ПРСР (2014-

2020) и други европейски фондове , Лобиране в БГ и  EU институции: МС, МИЕ, МЗХ, 

НС/ Европейска комисия, за закупуване на техника и оборудване за дейности в гоорите. 

Председател 

Зам.Председател 

Представители 

31.12.2013 

4.6. .........   

5. Да съхраним и развием взаимоотношенията ни с българските и с европейските партньорски 

организации, и чрез тях с БГ и EU актуален горски дневен ред. 
5.1. Активизиране на сътрудничеството с ЛТУ, посредством задълбочаване връзките и 

съвместната дейност на нашия „Център за устойчиви практики и иновации в ГС” и 

издателството на БУЛПРОФОР с „Центъра за предприемачеството” на ЛТУ, както и 

между нашия „Център за насърчаване на профес.обучение и квалификация” с 

преподаватели и научни работници от ЛТУ. Участие в съвместни проекти, вкл. 

Национален ГС семинар, Технофорест и др. 

Председател,   

Отг. На 2-та Центъра 

Отг.по обучение, 

Зам.Председател 

31.10.2015 

5.2. Съвместни инициативи и дейност с НССНГ „Горовладелец” гр.Чепеларе и 

Асоциация „Общински гори”.  

Председател, 

Зам.Председател 

31.12.2015 

5.3. Активно взаимодействие и съвместна работа с останалите браншови / 

работодателски организации от горския сектор (СГТФБ и АГФБ – в рамките на 

Националната браншова орг. в бранш ГС, ако има създадена такава), както и с 

БКМДП и др. в бранш „Г.Промишленост”.  

Председател, 

Зам.Председател 

31.12.2015 

5.4. Участие на наши членове в семинари провеждани от наши партньорски организа-

ции в страната (напр.от БСК, фирми и организации) и в чужбина по международни 

проекти, най-вече по линия на ENFE  - EFESC (за европ.сертификация на оператори 

/за умения в ГС и ОС), ConCERT (за сертификация на горските контрактори) и др.п.    

Председател,  

Отг.по обучение 

31.12.2015 

5.5. 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, 

Финландия, и/или другаде), двустранна среща в България с предприемачи от Румъния 

(от АСФОР) и др.п,  по линия на UEF и ЕNFE. 

Председател, 

 Отг.по обучение 

Зам.Председател 

31.12.2015 

5.6. Поддържане на тесните връзки с Европ.Мрежа на Горските Предприемачи и  

Европейския Съюз на лесовъдите, Участие в работата на техните годишни 

конференции и семинари за 2013-2015 год. 

Председател / 

Представители 

20.12.2015 

5.7. 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 

31.12.2015 

 

 
Документът е собственост на БУЛПРОФОР и се забранява изнасянето му, без разрешението на Председателя на УС 

 


