
   
   
   
   

ББРРААННШШООВВОО  ССДДРРУУЖЖЕЕННИИЕЕ  ННАА  ППРРААККТТИИККУУВВААЩЩИИТТЕЕ  ЛЛЕЕССООВВЪЪДДИИ  ИИ  ГГООРРССККИИ  ППРРЕЕДДППРРИИЕЕММААЧЧИИ  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ  
 

        1303 – София, ул. “Пиротска” № 64; тел: 931-1774; факс: 986-6781; www.bulprofor.org; E-mail:office@bulprofor.org  

ОД 4.5 
 

Изх.No 12/15.10.2012 

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, 
 
Есенния СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 15 - 17 ноември 2012 г. –  четвъртък, петък и събота 
във ваканционно селище „Манастира“ общ. Лясковец (в близост до с.Арбанаси) /www.manastira-
bg.com . 

 
Темите са разделени в ДВА дискусионни блока.  Очакваме да бъдат полезни не само за нашите членове, но 
също така и за по-широк кръг от частнопрактикуващи лесовъди и фирми за услуги в ГС, 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. Състояние и перспективи пред частно-практикуващите лесовъди и горските фирми – в 
условията на ЗГ‘2011 и след промените от 2012 година, дискусионна кръгла маса на която ще се 
разискват теми, като:  „Общо състояние на бранша „ЧПЛ и фирми за услуги в ГС“ – добри и слаби страни, възможности 
и перспективи“, „Основни акценти в наредбата за възлагане на дейности (след промените в нея и в ЗГ), в т.ч.: ТП-
ДГС/ДЛС ще се конкурират ли на пазара на услуги и на труда с частните фирми за услуги;  „Монополизиране на пазара за 
преработка на дървесина и съответно пренареждане на предприемаческите фирми в дърводобива, нововъзникващи фирми 
(за добро или за лошо?),  има или няма „нови“ стратегически партньори, кои са те и каква е ролята на малките 
дърводобивни фирми“, „Слабости и последици от действащия  регистрационен режим за ЧПЛ и за фирми, както и при 
издаването на свидетелства за правоспособност за работа с моторни триони и храсторези“, „Работната сила в 
горското стопанство - квалификация, условия на труд и заплащане на работниците в горите“, „Конфликта на интереси и 
неговите проявления на местно и регионално ниво във взаимоотношенията между ТП – ДГС/ДЛС с ЧПЛ и другите 
субекти. Какви са перспективите за по-добри взаимоотношения между ЧПЛ и фирмите за услуги  с ТП – ДГС/ДЛС на 
новите ДГП  (на национално, регионално и на местно ниво)“. 

2. Възможности и ограничения в прилагането на законовата и подзаконовата нормативна уредба за 
стопанисване на горите, дискусионна кръгла маса върху теми от лесовъдската практика, като: 
„Планиране и стопанисване на гори и земи попадащи под режимите на НЕМ Натура 2000“, „Стопанисване на гори, 
собственост на физически и юридически лица с площ до 2 ха.-проблеми, казуси, указания“, „Експедицията на дървесина-
измерване, коефициента на плътност на дървата за огрев и технологичната дървесина, нормативно обусловен,ли е(?), 
действащи БДС стандарти в тази връзка, указания“. 

 
Ще се разчита на активното участие на всички присъстващи. В тази връзка Ви умоляваме да подготвите 
въпроси и предложения по всички дискусионни теми, както е посочено в програмата. За дискусионните теми 
са поканени за участие експерти от ИАГ и РДГ, ДГП, МОСВ, ЛТУ, НПО и др. 
Семинарът ще бъде на самоиздръжка, като по предварителни данни цената за участие (храна, кафе пауза и 
материали) ще бъде от порядъка на 50-55 лв човек + за нощувка, която всеки сам заплаща (за 
самостоятелна стая / двойна стая (20 лв /.15 лв на вечер).  
 
ВАЖНО: Членовете и кандидатите за членове на БУЛПРОФОР да носят със себе си 1) фотокопие на своето удостовере-
ние 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. 
  
За информация и потвърждение на Вашето участие /в срок до 12.11.2012 г./ на телеф. 0888-383-654 или 
0885-336-215 /Даниела/ 

Приложение – ПРОГРАМА. 
  
Председател на БУЛПРОФОР                                      
Инж. Антоний Стефанов 


