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До   ...............................................   
                         Член на БУЛПРОФОР 

 

П О К А Н А 
за участие в 
С Е М И Н А Р  

на   
ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ 

 

 
Уважаеми колеги, 
 
Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 11-13 ноември 2009 г. 

– сряда, четвъртък и петък в учебната база на ЛТУ в кс Юндола. 
 
Темите са разделени в ДВА дискусионни блока. Очакваме да бъдат полезни, както за Вас самия/ата, 

така и за сектора като цяло, във връзка с готвещата се нова законова регламентация: 
 

А.1. Сертификацията на горските предприемачи; А.2. Състояние и перспективи пред горското 
предприемачество в България, в светлината на кризата и променящото се горско законодателство :   
Б. Новия Закон за горите - обсъждане и приемане на предложения от присъстващите  по теми:  
Б.1.: 1) Какво очакват горските предприемачи от новия закон за горите; Основополагащи нововъведения 
от гледна точка на горските предприемачи, в т.ч.: „ Регистрацията за частна практика и за 
предприемаческа дейност – критерии и изисквания, кой да го извършва” , „Мястото и ролята на 
браншовите организации”  и „ Горски сдружения” ; Б.2.: 1) „Концептуални промени в новото горско 
законодателство:  горскостопанско деление, структури, нива на отговорности, държавни предприятия – 
функции и конкуренция, делегиране на отговорности, взаимоотношения с горските предприемачи и с 
недържавните собственици на гори ; 2) „Новата роля и място на горските предприемачи в бъдещия закон 
за горите – очаквания на държавната администрация” с водещи: поканени са за участие доц. Георги 
Костов; инж.Тони Кръстев и инж. Ценко Ценов; 
 

Както и досега, ще се разчита на активното участие на всички присъстващи. В тази връзка 
Ви умоляваме да подготвите (може и  предварително да изпратите) свои мнения и предложения по 
дискутираните теми (съгл. тук приложената програма), както и по други актуални въпроси от 
лесовъдската си практика. За тези от вас, които са възпрепятствани и няма да пръсъстват отправяме 
молба да попълнят и изпратят приложената форма за отчет на дейността ви през 2009 година.  

 

Този семинарът ще бъде изцяло на наша самоиздръжка, т.е. всеки участник сам ще заплаща 
разноските по пребиваването си. Таксата за участие в семинара /вкл. 2 закуски , 1 обяд и 2 
вечери(без напитки), DG, материали, лектори и организационни е 60 лв. За информация: нощувка 
двойна стая – 16 лв., единична 26 лв,.които всеки участник заплаща сам при необходимост срещу 
фактура.  

 
 Моля да потвърдите своето участие в срок до 02.11.2009 г. на телеф. 02-952-1135 или 

0855 336 215-група; 0894 318 577 /Даниела/ 
 

Председател на БУЛПРОФОР                                      
Инж. Антоний Стефанов 

        
София, 20.10.2009 г. 



 

 
 

*  С  Е  М  И  Н  А  Р  *  
 

на 

П РАК ТИКУВАЩИ  Л Е СОВЪДИ  И  ГО Р СКИ  П Р ЕДПРИ ЕМАЧИ  

ч л е н о в е  и  н е ч л е н о в е  н а  Б УЛПРОФОР  

 

11.11.2009 – 13.11.2009 

 Учебна база на ЛТУ – кс ЮНДОЛА 

 

П Р О Г Р А М А 

11.11.2009, сряда 
13.00                Пристигане 
14.00 - 16.30 Сертификацията на горските предприемачи:  1)„ CeFCo – EFECT: европейски 

стандарти за добра практика в горскостопанските дейности” , 2) „Връзките с 
горската сертификация, мястото и ролята на собствениците на гори, на 
държавата и на преработвателите”, 3) Един или повече  сертификати, 
национален и/или международен сертификат, критерии за сертифициране на 
дърводобивници, на консултанти и горски управители, на лесокултурници; 4) 
„Ролята, задачите и приноса на българските контрактори в този европейски 
проект”, 5 ) „Какво можем да направим със законовата и подзаконовата уредба, 
за да се стимулира процеса” - от  инж. Живко Богданов – WWF България и инж. 
Антоний Стефанов – БУЛПРОФОР с презентация на материали от спец.семинар на 
ENFE, FSC, WWF, NEPcon в Копенхаген’13.10.09; Дискусии с мнения и препоръки...  

16.30 – 16.45 Кафе-пауза 
16.45 – 18.30 Състояние и перспективи пред горското предприемачество в България, в 

светлината на кризата и променящото се горско законодателство :  
1) Резултати от анкетата на БУЛПРОФОР – Обсъждане на актуални теми от 
лесовъдската практика; 2) Предложения за спешно противодействие на 
кризата и на допусканите закононарушения - инж. Антоний Стефанов, инж.Иван 
Пенков /от АГФБ/ и др., представители на ИАГ и МЗХ. 

19.00 Вечеря 
12.11.2009, четвъртък 

08.00 - 09.00 Закуска 
09.00 - 18.00  
 
 
11.00 - 11.30 
Кафе-пауза 
 
13.00 - 14.00 
Обяд 
 
16.00 - 16.30 
Кафе-пауза 
 
               

Новия Закон за горите – Обсъждане и приемане на предложения от 
присъстващите по теми: 1) Какво очакват горските предприемачи от новия 
закон за горите; Основополагащи нововъведения от гледна точка на горските 
предприемачи, в т.ч.: „Регистрацията за частна практика и за предприемаческа 
дейност – критерии и изисквания, кой да го извършва”, „Мястото и ролята на  
 браншовите организации” и „Горски сдружения” (продължение от предишния ден); 
2) „Концептуални промени в новото горско законодателство:  горскостопанско 
деление, структури, нива на отговорности, държавни предприятия – функции и 
конкуренция, делегиране на отговорности, взаимоотношения с горските 
предприемачи и с недържавните собственици на гори” ; 3) „Новата роля и място 
на горските предприемачи в бъдещия закон за горите – очаквания на 
държавната администрация” с водещи: доц. Георги Костов; инж.Тони Кръстев и 
инж. Ценко Ценов от ИАГ;  

19.00 Вечеря 
13.11.2009, петък 

08.30 - 9.30 Закуска 
09.30-12.00         Вътрешно организационна дискусия по теми: Общо събрание на БУЛПРОФОР – 

2010 г; честване 10 години БУЛПРОФОР; Нови лица за УС ?; Финансови колизии – 
възможности за спонсорство от членовете; ТЕХНОФОРЕСТ-2010; Нов график за 
Годишните награди „За най-добър горски предприемач” и „За най-добра 
лесовъдска практика”   и др.   

 



 
 
 

СЕМИНАР НА ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ. 
К.с. ЮНДОЛА, 11-13.11.2009г 

 
 
Уважаеми колеги,  
 
Информацията тук по-долу ни е необходима за:  
1) актуализация на информационната банка данни за нашите членове и  
2) във връзка с номинирането на наши членове за наградите „За най-добра лесовъдската практика 

- 2009” и „За най-добър горски предприемач – фирма на 2009 г”, което този път освен по ваши и 
на други лесовъди и предприемачи предложения, ще се издигат и от УС на сдружението ни.  

 
В тази връзка се обръщаме към Вас, с молба да попълните настоящата табличка и ни я върнете по 
време на семинара, e-mail: office@bulprofor.org или на факс: 02/ 952 1135.  Награждаванията 
през 2010 год, ще се проведат по време на изложението ТЕХНОФОРЕСТ в периода 23-

27.03.2010 г, което ще оповестим своевременно на нашата страница www.bulprofor.org . 
 
Благодарим за Вашето съдействие!  
 

 

 

 Обща информация / трите имена, автобиографични 
данни, история, възраст и др./  
Актуален телефон за връзка и Ел.поща 

 E-mail:                                                     Mob:                      .  

 
1. Вашата  обичайна дейност е свързана със:  
ако упражнявате повече от една от дейностите – 
напишете приблизителния %.) 

Маркиране.....% ; дърводобив и др.свързана.......%; маркетинг 
(пазар на дървесината).....% ; оценки.....%;  експертизи....% ; 
проектиране......% ; залесяване, разсадниково пр-во, лесоза-
щита и др. лесокулт. дейности..........%; посредничество / 
различни свързани с горите дейности.......%;  цялостно 
управление и изпълнение на ГС в частни имоти......%; Друго:  
                                                                                                    % 

 

 

 

 

 

2. Конкретни количествени показатели за 2009г от 
дейността по т.1, напр.:  обем  собственоръчно 
маркирана дървесина за сеч ...м3; направени Х бр. 
оценки;  обем на дърводобива и/или лесокулт. дейност 
(м3 /ха / друго) съгласно договорите за изпълнение 
(писмени/устни);  брой обслужени недържавни 
собственици и съответно количество добита за тях 
дървесина, залесена площ, и др.п......  

3. Отговорности в работата и взаимоотношения с 
колегията    
Съответните лица са с необходимата професионална 
квалификация;  са постоянно ангажирани и носят 
реални отговорности във фирмата  като самонаети -  
управляват собствена фирма, или работят в 
др.фирма/предприятие/община и пр.където 
изпълняват горните дейности... 
-  брой и квалификация на отговорния/те 
частнопрактикуващ/и лесовъд/и; 
- има собствено технич.оборудване – по вид и ст-ст.  
  (подчертайте вярното) 

Актуални ангажименти -  изброяват се по вид на ангажимен- 
та: самонаети ............... % от времето;  на друго основание 

в: ......................................................................................- .......%; 

Работи в/при................................. на пълен раб.ден – ДА / НЕ. 

Брой на наетите лица с които работи/ръководи: ...................... 

Начин на работа  - по трудов договор  ДА / НЕ;  по трудов и 
граждански едновр.: ДА / НЕ; само на граждански:  ДА / НЕ  

Самоосигуряващ се на миним.размер  - ДА / НЕ; 

Собствени д ълготр.активи: НЕ / ДА, ако ДА : прибл.стойност:  
до 25хил.лв / над 25 хил.лв / над 50хил.лв / над 100 хил.лв 

4. Наличие на непрекъснат трудов стаж / дейност в 
горското стоп-во като лесовъд или фирма  от минимум 
3 последователни календарни години  

 
НЕ / ДА в ...................................................................................... 

5.   Членство в браншова организация / години, 
принос, участия в инициативи/               

 


