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ОД 4.5  

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 18-20 ноември 2010 г. –  
четвъртък, петък и събота в учебната база на ЛТУ в кс Юндола. 
  
Темите са разделени в ДВА дискусионни блока и един с вътрешно организационни теми.  
Очакваме да бъдат полезни, както за Вас самия/ата, така и за сектора като цяло, във връзка с 
готвещата се подзаконова регламентация: 
 

1. Новия закон за горите и някои от най-важните подзаконови актове, чиято изработка  
сега започва; 

2. Въпроси от практиката – планиране и изпълнение на възобновителни сечи в гори от НМ 
НАТУРА-2000; конкуренцията на пазара на дървесина 
 

За дискусионните теми са поканени за участие експерти от ИАГ, МОСВ, ЛТУ и др. 
Както и досега, ще се разчита на активното участие на всички присъстващи. В тази връзка Ви 
умоляваме да подготвите въпроси и предложения (може и предварително да ги изпратите) по 
следните наредби: Наредбата за сечите, наредбата за залесяване, наредбата за възлагане на 
дейности, наредбата за инвентаризация и горско планиране, наредба за оценки по базисни цени.  
 
Както вече знаете, семинарът ще бъде изцяло на самоиздръжка, т.е. всеки участник сам ще 
заплаща разноските по пребиваването си, които по предварителни данни ще възлизат на сума от 
55 лева на човек (без нощувки и напитки). Тези цифри са изчислени при обща численост на 
курсистите 45-50 души, което значи че не са окончателни. 
 
 Моля да потвърдите своето участие в срок до 15.11.2010 г. на телеф. 0888-383-654 или 0887-
419-288 /Даниела/ 
 
Председател на БУЛПРОФОР                                      
Инж. Антоний Стефанов 
        
София, 25.10.2010 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  

 

18.11.2010 – 20.11.2010 

 Учебна база на ЛТУ – кс ЮНДОЛА 

 

П Р О Г Р А М А 

18.11.2010, четвъртък 
13.00                Пристигане 
14.00 - 15.30 1. Представяне и обсъждане на новата концепция за бъдещи дейности на 

БУЛПРОФОР на полето на сертификацията на умения и компетентности, на 
горскостопанското управление по PEFC и за реципрочното обучение на горските 
предприемачи, и практикуващи лесовъди. Международни проекти на хоризонта. 
2. Проекта на БУЛПРОФОР за обучение чрез информационни дейности по 
ПРСР, теми, срокове, бюджет, отговорности на регионалните 
представителства на БУЛПРОФОР. 

15.30 – 15.45 Кафе-пауза 
15.45 – 18.30 Въпроси от практиката – планиране и изпълнение на възобновителни сечи в 

гори от НМ НАТУРА-2000, За дискусия и разяснения са поканени специалисти 
от ИАГ (инж.Георги Тинчев, инж. Тома Белев, инж.Вержиния Хубчева и др.), 
МОСВ (инж. Стойчо Бечев), ЛТУ (доц.Мартин Борисов и др.), ИГ (ст.н.с Гр.Попов) 

19.00 Вечеря 
19.11.2010, петък 

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 
 
               

Състояние и перспективи пред горското предприемачество в България, в 
светлината на кризата и променящото се горско законодателство :  
 
1. Конкуренцията на пазара на дървесина – ценови политики и практики, 
нелоялна конкуренция между структурите на различните собственици 
(държавни, общински и частни), измислени такси и методики, различни нива на 
минималните цени на дървесината, ниски цени за услугите и др.п. антипазарни 
практики – дискусия с представители на ИАГ (поканени са инж.Тони Кръстев, 
инж. Стоян Кънев и др. от ИАГ, АОГ, АГФБ, коооперации, ЛТУ и др. 
 
2. Новия ЗГ и новите подзаконови актове – вижданията на ИАГ и 
предложения на ЧПЛ и горски предприемачи по най-важните подзаконови 
актове: Наредбата за сечите, наредбата за залесяване, наредбата за 
възлагане на дейности, наредбата за инвентаризация и горско планиране, 
наредба за оценки по базисни цени. Дискусия с участието на представители от 
ИАГ и др.организации от състава на работните групи.  

19.00 Вечеря 
20.11.2010, събота 

08.30 - 9.30 Закуска 
09.30-12.00         Вътрешно организационна дискусия по теми:  

- Възможности и затруднения от участието на  БУЛПРОФОР в проекта за обучение 
по ПРСР през 2011-2012 г.: финансиране, активизиране/оптимизация на 
клоновата структура  на БУЛПРОФОР;  

- Участие на БУЛПРОФОР като учредител в PEFC-Bulgaria: възможности и 
перспективи за членовете;  

- Графикът за Годишните награди ” - 2010-11 г. „За най-добър горски предприемач” 
и „За най-добра лесовъдска практика, Националното изложение ТЕХНОФОРЕСТ 
(поддържане на ежегодния характер или за периодичност), Националния 
Горскостопански семинар – 2011 г., Седмица на гората-2011. 

 


