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ОД 4.5  
         Изх. № 15 /21.05.2010                                                                          

 
До   ...............................................   

                          
 
 

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

на   
ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ 

 

 
Уважаеми колеги, 
 

На 03-05 юни 2010 г. - четвъртък, петък и събота в учебната база на ЛТУ в к.с.Юндола ще 
проведем нашия пролетен курс за квалификация – СЕМИНАР. Провеждаме го съвсем скоро 
след Националния горскостопански семинар в София (24-25.03), който беше пре-богат на теми, 
но за съжаление посетен от сравнително малко на брой наши членове.    

По настояване на наши членове, някои от засегнатите теми там ще представим и на 
настоящия курс, но ударението като цяло е върху чисто практически теми (по т.2, 3 и 4):  

 

1. Групов мениджмънт на дребната горска собственост – Групова горска сертификация - 
Сертификация на горските предприемачи – „CeFCo” – инж. Живко Богданов от WWF България /с 
материали от CeFCo семинар състоял се в Питея/Швеция на 19.05.2010/ и инж.Георги Георгиев, 
практикуващ групов мениджмънт в района на гр.Севлиево, Първоначални идеи и предложения за 
генеричен Български стандарт за сертификация на горски предприемачи.  
2. Оценката на гори и земи от горския фонд в светлината на новата наредба (изменена и 
допълнена /ДВ бр.38/21.05.2010г) – доц.д-р Даниела Георгиева от ЛТУ. 
3. Технологични възможности за дърводобив в труднодостъпни басейни – проф. Динко Динев, 
дир. на ОСДГ, гр. Бургас. 
4. Указания за прилагане на Концепцията за природосъобразно производство на 
висококачествена дървесина по Саарландския метод; Запазване на биологичното разнообразие, 
острови на старостта, маркиране и ползуване в защитените зони по НАТУРА-2000 по ЗБР. 
(теоритично и практическо занятие на терена по програмата на регионалните съвещания по 
маркиране’2010 г.) – от доц. Мартин Борисов ЛТУ; 
5. Състояние и перспективи пред горското предприемачество в България, в светлината на 
кризата и променящото се горско законодателство  (тема с продължение), в т.ч.:  Официалния 
Проект на ЗГ - възприемат ли се и как основни искания на предприемачите и на ЧПЛ - обзор и 
актуализация на наши досегашни предложения; Проблеми от днешния ден – Конкуренция  между 
горските предприемачи и ЧПЛ  с ДГС/ДЛС и служители по горите, лицензионен режим и 
др.споделени добри и лоши практики.  
 

И този семинарът ще бъде изцяло на наша самоиздръжка, т.е. всеки участник сам ще 
заплаща разноските по пребиваването си, които ще бъдат в обичайната рамка. 

 

Моля да потвърдите своето участие в срок до 02.06.2010 г. на телефони: 0885 
336 215; 0894 318 577/Даниела/ или на e-mail: office@bulprofor.org  
 
 

Председател на БУЛПРОФОР                                      
Инж. Антоний Стефанов 

        
София, 21.05.2010 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  
 

03.06.2010 – 05.06.2010 

 Учебна база на ЛТУ – кс ЮНДОЛА 
 

П Р О Г Р А М А 

03.06.2010, четвъртък 
13.00                Пристигане 
14.00 - 16.30 1) „Чрез груповата сертификация на ГС управление към Сертификация на 

горските предприемачи (CeFCo – EFECT инструментариум, примерът „Smart-
Logger”  на действащ сертификат - от инж. Живко Богданов – WWF България, вкл.с 
материали от спец.семинар на ENFE, FSC, WWF, NEPcon в Питея/Швеция на 
19.05.2010; инж.Георги Георгиев с Представяне на собствен опит по групов 
мениджмънт в региона на Севлиево; „Първоначални идеи и предложения за 
генеричен Български стандарт за сертификация на горски предприемачи”  и 
„Проекта ConCert – за създаване на нов европейски сертифициращ орган – 
възможности за България”    от инж. Антоний Стефанов. 

16.30 – 16.45 Кафе-пауза 
16.45 – 18.30 2) Оценката на гори и земи от горския фонд в светлината на новата /изменена 

и допълнена наредба  ДВ бр.38 /21.05.2010 г.от доц.д-р Даниела Георгиева,ЛТУ 
19.00 Вечеря 

04.06.2010, петък 
 08.00 – 09.00 Закуска 
 09.00 - 10.30  
 

3) Технологични възможности за дърводобив в труднодостъпни басейни – 
проф. Динко Динев, дир. на ОСДГ, гр. Бургас. 

10.30 – 10.45 Кафе-пауза 
10.45 – 12.30 
 
 
 
 

4.1. Указания за прилагане на Концепцията за природосъобразно производ-
ство на висококачествена дървесина по Саарландския метод; Запазване на 
биологичното разнообразие, острови на старостта, маркиране и ползуване в защ. 
зони по НАТУРА-2000 по ЗБР / презентация в зала от доц. Мартин Борисов, ЛТУ. 
Участие и на експерти от ИАГ, РДГ Пазарджик, ЛТУ, УОГС и др. 

 12.30 – 13.00 Обяд 
 13.00 – 18.00 
 
В региона на 
ДЛС Алабак 

4.2. Учебна демонстрация на терена с практически указания за прилагане на 
Концепцията за природосъобразно производство на висококачествена дървесина 
по Саарландския метод, маркиране и ползуване в защитените зони по НАТУРА-
2000 от доц.Мартин Борисов и с участието на експерти от ИАГ, РДГ, ДЛС Алабак, 
УОГС Г.Аврамов и др. 

19.00 Вечеря 
05.06.2010, събота 

08.30 - 9.30 Закуска 
09.30-12.00         5. Състояние и перспективи пред горското предприемачество в България, в 

светлината на кризата и променящото се горско законодателство  (тема с 
продължение), в т.ч.:  Официалния Проект на ЗГ - възприемат ли са и как 
основни искания на предприемачите и на ЧПЛ - обзор и актуализация на наши 
досегашни предложения; Проблеми от днешния ден – Конкуренция  между 
горските предприемачи и ЧПЛ  с ДГС/ДЛС и служители по горите, лицензионен 
режим и др.споделени добри и лоши практики.  
 
6. Вътрешно организационна дискусия по теми от Общо събрание на 
БУЛПРОФОР, проведено на 24.03.2010 г и др (по материалите на сайта)   

 
 


