Уважаеми колеги лесовъди,
Уважаеми гости,

Дами и господа,

От името на УС на БУЛПРОФОР – Браншовото сдружение на практикуващите лесовъди и горски
предприемачи в България, а позволявам си да го направя и от името на останалите работодателски
организации,
Поздравявам
-

всички практикуващи лесовъди и горски предприемачи в България,
всички лесовъди от кариерата,
всички колеги лесовъди от неправителствените организации (работодателски, професионални,
екологически), научни работници и преподаватели от нашия университет и от проф.гимназии

с техния професионален празник - Седмица на гората’2009.
Желая на всички тях и на техните семейства много здрави и успехи във благородната професия на
която са се посветили.
От няколко години честваме заедно този знаменателен ден, и поднесяме нашите вече традиционни
награди „За особени заслуги в лесовъдската практика”. Сега обаче, когато се чества и 130 годишен
юбилей на Българската Горска служба, имаме добър повод да признаем, че е имало периоди в
нашата история, когато лесовъдската професия и горското стопанство като цяло са имали висок
обществен авторитет.
Понастоящем в повечето страни от ЕС, а и не само там, горското стопанство и лесовъдската професия
се ползуват с много високо обществено доверие и са едни от най-престижните.
Защото професионализмът е единствения критерий за добрата/устойчива кариера, а не близостта до
политическите/партийни центрове....
Защото качеството и точността при изпълнение на предприемаческата дейност е единствения
критерий за избора на изпълнителите, а не приятелските кръгове....
Защото е непозната дилемата между „гората и джоба”, за да осигуриш по-доброто битие на своето
семейство.
Защото „далаверата” е подсъдна и се наказва винаги и строго според закона....
Свидетели сме на явления, непознати в досегашната горскостопанска и дърводобивна практика.
Икономическата криза е факт и в горския сектор. Обстановката е екстремна, поради което трябва да се
действа нестандартно. Съвсем стандартно е обаче (да накараме) Държавата да поеме своя дял от
разходите в горското стопанство, а Обществото да започне да плаща за това което гората и
лесовъдите му дават.
Но за всичко това се нуждаем на първо място от силно и авторитетно горско ведомство, което да
може, но и да знае как да постигне всичко това.
Ето това са предизвикателствата днес, 130 години по-късно, които си заслужава да коментираме в
тази Седмица на гората и да помислим заедно как да се противодейства.
Ние от БУЛПРОФОР като национално отговорна организация ще го направим, на нашия традиционен семинар през Седмица на гората,
който ще проведем на 9-11. 04 на Юндола, ВСЕКИ КОЙТО ИМА ИДЕИ И ЖЕЛАЕ ДА ГИ СПОДЕЛИ Е ДОБРЕ ДОШЪЛ.

Още веднъж честит празник,
Бъдете силни и активни, защото горския сектор СЕ НУЖДАЕ ОТ ТОВА. БЪДЕТЕ КАТО ЛАУРЕАТИТЕ,
КОИТО ДНЕС НАГРАЖДАВАМЕ.

