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Изх.No 17/ 28.10.2011 

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 01 - 03 декември 2011 г. –  четвъртък, 
петък и събота в хотелски комплекс „Лесопарка” с.Арбанаси /www.lesopark-bg.com  . 
 
Темите са разделени в ДВА дискусионни блока и един с вътрешно организационни теми.  Очакваме да 
бъдат полезни не само за нашите членове, но също така и за по-широк кръг от частнопрактикуващи 
лесовъди и горски предприемачи, във връзка с вече действащата нова законова и подзаконова нормативна 
база (т.е. може да водите с вас и свои колеги – потенциални наши членове). 

1. Заключителна кръгла маса – обсъждане на Българския PEFC стандарт за сертификация на 
управлението на горски територии по Пан Европейските критерии за устойчиво 
управление на горите.; 

2. Състояние и перспективи пред горското предприемачество в България в светлината на 
новото горско законодателство, дискусионна кръгла маса в две части:  
2.1. Ролята и задачите на практикуващите лесовъди и горските предприемачи в условията 

на изпълнение на новия ЗГ и подзаконовите актове; 
2.2. Възможности за по-добри взаимоотношения между частнопрактикуващите лесовъди и 

горски предприемачи с новите ДГП и с техните клонове – ДГС/ДЛС (на национално, 
регионално и на местно ниво). 

Ще се разчита на активното участие на всички присъстващи. В тази връзка Ви умоляваме да подготвите 
въпроси и предложения по всички дискусионни теми, вкл. и най-вече за прилагането на ЗГ и наредбите (както 
е посочено в програмата), т.е. по теми от вашето ежедневие. 
За дискусионните теми са поканени за участие експерти от ИАГ и РДГ, ДГП, МОСВ, ЛТУ, НПО и др. 

 
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. 
 
ВАЖНО: 
Членовете и кандидатите за членове да носят със себе си 1) фотокопие на своето удостоверение за 
регистрация за ЧЛП, 2) попълнено заявление/извлечение от регистъра на БУЛПРОФОР (за 
съответния вид членство) за извършване на пререгистрацията, съгл.чл.9 от Устава на БУЛПРОФОР. 
Изтеглете заявление на адрес: http://www.bulprofor.org/pagebg.php?p=82&sp=83 , 3) заплащане на чл.внос 
за минали/настоящи периоди. 
  
Моля да потвърдите своето участие в срок до 21.11.2011 г. на телеф. 0888-383-654 или 0885-336-215 
/Даниела/ 
 
Приложение – ПРОГРАМА. 
За информация и потвърждение: тел. 0888-383-654 или 0885 336 215 (Даниела) 
 
 
Председател на БУЛПРОФОР                                      
Инж. Антоний Стефанов 


