КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБМЯНА НА ОПИТ
ОРГАНИЗИРАНИ И ПРОВЕДЕНИ ОТ БУЛПРОФОР*
*** ОСНОВНИ ТЕМИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ***

03-05 юни 2010, уч.база ЛТУ, к.с. Юндола
1. Горските контрактори – ключови партньори на отговорното стопанисване на горите,
Сертификация на горските предприемачи- CeFCo – Smart Logging: европейски стандарти
за добра практика в горскостопанските дейности.
2. Оценката на гори и земи от горския фонд в светлината на новата /изменена и допълнена
наредба
3. Технологични възможности за дърводобив в труднодостъпни басейни
4. Указания за прилагане на Концепцията за природосъобразно производство на
висококачествена дървесина
o

o

Презентация на Саарландски метод за запазване на биологичното разнообразие,
острови на старостта, маркиране и ползуване в защитени зони по НАТУРА-2000 по
ЗБР.
Учебна демонстрация на терена с практически указания за прилагане на
Саарландския метод

5. Официалния Проект на ЗГ: Състояние и перспективи пред горското предприемачество в
България, в светлината на кризата и променящото се горско законодателство
18.11.2010 – 20.11.2010, Учебна база на ЛТУ – кс ЮНДОЛА

13.00
14.00 - 15.30

15.30 – 15.45
15.45 – 18.30

19.00
08.00 - 09.00
09.00 - 18.00

18.11.2010, четвъртък
Пристигане
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.
Кафе-пауза
Въпроси от практиката – планиране и изпълнение на възобновителни сечи в гори от НМ
НАТУРА-2000, За дискусия и разяснения са поканени специалисти от МЗХ и ИАГ (доц. Г.Костов,
инж.В.Хубчева, инж.Г.Тинчев, и др.), МОСВ (НСДЗП Отдел Натура-2000), ЛТУ (доц.Мартин
Борисов и др.), ИГ (ст.н.с Гр.Попов).
Вечеря
19.11.2010, петък
Закуска
Състояние и перспективи пред горското предприемачество в България, в светлината на
кризата и променящото се горско законодателство :
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11.00 - 11.30
Кафе-пауза

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. Валентин Чамбов и др. от ИАГ, АОГ, АГФБ, коооперации, ЛТУ и др.
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1. Конкуренцията на пазара на дървесина – ценови политики и практики, нелоялна

2. Новия ЗГ и новите подзаконови актове – вижданията на ИАГ и предложения на ЧПЛ и
13.00 - 14.00
Обяд
16.00 - 16.30
Кафе-пауза
19.00
08.30 - 9.30
09.30-12.00

горски предприемачи по най-важните подзаконови актове: Наредбата за сечите, наредбата за
възлагане на дейности, наредба за оценки по базисни цени. Дискусия с участието на
представители от ИАГ (инж.В.Хубчева, д-р.Ц.Ценов, инж.В.Чамбов), на ЛТУ, ИГ, АОГ, АГФБ,
СГТФБ, НСНСГБ и на др.организации от състава на работните групи.

Вечеря

20.11.2010, събота
Закуска
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 найдобра лесовъдска практика, Националното изложение ТЕХНОФОРЕСТ (поддържане на
ежегодния характер или за периодичност), Националния Горскостопански семинар – 2011 г.,
Седмица на гората-2011.

07–09.04.2011 г, уч.база ЛТУ к.с. Юндола
1. „Стартови стъпки за прилагането на новия ЗГ” в т.ч.:
„Как ще функционира на дело контролът върху дейностите по места – функции и задължения на
РДГ /горската инспекция”, „Правомощия и задължения на частнопрактикуващия лесовъд, издаване на
позволителни за сеч, превозни билети, контрол и т.н.”, „Функции и дейност на държавните горски
предприятия и техните териториални поделения”, „Възлагане на дейостите в горите, видове процедури,
място и роля на горските предприемачи”, „Други промени в подзаконовата база - наредба за сечи,
наредба за оценка на горите и др.”
2. Обучение за

издаване на електронни превозни билети, представители от ИАГ.

3. Дискусионна кръгла маса по Препоръките на Общото събрание на БУЛПРОФОР’2011 г „Мерки
за по-бързо излизане от кризата”със следните дискусионни теми: 1. Прагматично използуване на
средствата от европейските фондове; 2. Горска политика / дейности в горите; 3. Борба със сивата
икономика и нелоялната конкуренция; 4. Популяризиране на дървесината; 5. Дървесната биомаса
като възобновяем енергиен източник.
4. Ритуално залесяване в района на УОГС Юндола

СЕДМИЦА НА ГОРАТА ‘2011

5.

„Вечер на горския предприемач и на лесовъда” честване на „Международната година на
гората”, връчване на сертификати, удостоверения и др. почетни отличия.

01-03.12.2011 г., Комплекс „Лесопарка“ с.Арбанаси
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. Представяне на резултатите от публичното консултиране на предложените критерии и
индикатори за устойчиво управление на горите, както и на самия стандарт
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3. Състояние и перспективи пред горското предприемачество в България в светлината на новото
горско законодателство

2

2. Презентация на добри практики от Австрийската фирма LATSCHBACHER GmbH – с
инструментариума на SIGNUMAT и Timb tec, с лектори Hermann WIELAND и др. и осигурен превод
на БГ език

Поканени са представители на: 1) ИАГ, отделите: „Недържавни гори”, „Стопанисване, ползуване и
защита на горите” и „Контрол върху дейностите в горите” (бивш „Ползувания в горите”) от Дирекця
„Гори и лесовъдски дейности”, както и от отдели; „Превенция и контрол” и „Опазване на горите” към
Дирекция „Опазване на горите и Лов”; 2) регионалните структури на ИАГ – РДГ; 3) Шестте ДГП; 4)НПО
в горския сектор (горовладелци, фирми изпълнителки и общини), ЛТУ и др.
- Част I-ва: (до обяд) Ролята и задачите на практикуващите лесовъди и горските предприемачи в
условията на изпълнение на новия ЗГ и подзаконовите актове.
- Част II-ра: (след обяд) 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).
***
22 февруари 2012 г

СТАЧКА ПРОТЕСТ
НА
ДЪРВОДОБИВНИТЕ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНИТЕ ФИРМИ СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО НА МЗХ ДА
ПРОДАВА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ НА СТОКОВАТА БОРСА
Организирана от
КОАЛИЦИЯ
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост в България,
БУЛПРОФОР - Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България,
Съюз на горскотърговските фирми в България, Българска Горскостопанска Камара, Федерация на
дървопреботвателите и мебелопроизводителите в България;
СЛУЖИТЕЛИ ПО ГОРИТЕ
• БНТ
БЪЛГАРИЯ
Представители на дървопреработвателните фирми се събраха вчера на протест пред Министерския съвет
заради инициативата на земеделското министерство да продава дървен материал през борсата (снимката
вляво). Според тях промяната облагодетелства големите в бранша, тъй като малките фирми не могат да
се включат в борсовите сесии и са принудени след това да купуват скъпо от големите. Малко по-късно
група роми с набързо приготвени плакати опитаха да направят контрапротест в защита на земеделското
министерство с абсурдни лозунги от типа на “Да на новия закон за горите”, но поради липса на
разрешение протестът беше разтурен. Полицията прибра и неколцина, понеже нямаха лични карти.
235
0Share

***
05.04.2012 – 07.04.2012, Учебна база на ЛТУ в кс Юндола

Дискусионна кръгла маса „Новоизменени и действащи нормативни документи и казуси по
прилагането им”, като: 1) ЗГ и Наредба за възлагане на дейности и продажба на дървесина
(представители от НС, МЗХ, ИАГ, ЛТУ и НПО); 2) Наредба за опазване и контрол в горите
(инж.Мартин Иванов); 3) Наредба 6 за изработка на лесоустройствени проекти и планове (д-р
инж.Ц.Ценов); 4) Наредбата за оценка на поземлени имоти в горските територии. Дискусиите ще
съдържат теми от практиката, в т.ч.: по изготвяне на планове и програми за недържавните гори
съгласно ЗГ, издаване на позволителни за сеч и на превозни билети, опазване на гори с различна
собственост и контрол върху дейностите по места – функции и задължения на РДГ и на ДП; издаване
на позволителни за сеч, превозни билети, контрол и т.н.; възлагане на дейостите в горите, видове
процедури, място и роля на горските предприемачи ; нови аспекти и практика в прилагането на

новата наредба за оценка на поземлени имоти.
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16.00 - 16.15
Кафе-пауза

05.04.2012 - четвъртък
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12.00
14.00 - 18.30

Пристигане / Регистрация

Участници : представители на МЗХ, ИАГ от Дирекции/отдели „СДДГФ”, „Превенция и контрол”, „Недържавни
гори” в ДАГ, РДГ Пазарджик, ЮЦДП Смолян, ЛТУ – катедра „Горска икономика” и УОГС Юндола, както и
бизнес представители от АГФ, СГТФБ, БКДМП, АПДБ, дърводобивни и дървообработващи фирми от региона
/Велинград-Сърница-Ракитово-Батак-Разлог и др./ „Асоциация общински гори”, НСНСГБ „ГОРОВЛАДЕЛЕЦ” и
др.

Вечер на лесовъдската и горскoпредприемаческaта гилдии – честване на
„Седмица на гората”, връчване на сертификати, удостоверения и др.почетни отличия
08.04.2012 - петък

19.00

08.00 - 10.00
10.00 - 12.00

Закуска

1. Теоретико-практически курс по сертификация – стандат Chain of Custody /СоС/–проследимост
на продукта (по FSC и по PEFC)- 1-ва част:
1.1. Теоретично обучение- предмет, значение и изисквания на системата за проследяване на продукта
/сертификация на производствената верига (от гората до крайния производител) /Проследимост по FSC и
PEFC: участват – лектор от Intertek -Moody и ЛТУ-София.

12.00 - 13.30

2. Ритуално залесяване в района на УОГС Юндола

13.30 - 14.00
14.00 - 18.00

Обяд

16.00 - 16.15
Кафе-пауза

19.00
08.30 - 9.30
09.30-11.00

СЕДМИЦА НА ГОРАТА ‘2012

1. Теоретико-практически курс по сертификация – стандат Chain of Custody /СоС/–проследимост
на продукта (по FSC и по PEFC)- 2-ра част:
1.2. Практическо занятие - представяне на процедура по сертифициране на УОГС - Юндола по
FSC/PEFC- CoC сертификат за проследяване на производствената верига, в т.ч. преглед и съставяне на
отчетни и др. документи, проверка/одитиране, издаване на сертификат: рък-л – доц. В.Стипцов, инж.
И.Зиврипанов и др.
1.3. Проект за изготвяне на Български PEFC регламент за сертификация на горски предприемачи и за
групова сертификация - инж. Антоний Стефанов.
Вечеря, връчване на удостоверения на участниците в курса за обучение.
09.04.2012, събота
Закуска

Вътрешно организационна дискусия с теми: Актуално състояние и перспектива за развитието на
БУЛПРОФОР.
15.11.2012 – 17.11.2012

19.00
08.00 - 09.30
09.30 - 17.30

11.00 - 11.30
Кафе-пауза
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12.00
15.0 - 18.30

15.11.2012, четвъртък
Пристигане / Регистрация
Възможности и ограничения в лесовъдската практика наложени с новата законова и
подзаконова нормативна уредба за стопанисване на горите, дискусионна кръгла по теми от
практиката, 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, има ли и каква е нормативната регламентация, спазва ли се,
контролира ли се това, действащи БДС стандарти, указания и практика в тази връзка,“. Поканени са
за участие представители на ИАГ, РДГ, ДГП, МЗХ, МОСВ, както и официални представители на
заинтересуваните групи лица, в т.ч. от ЛТУ, СЛБ, АОГ, НСНСГ - Горовладелец, АГФ, БКДМП, АПБ.
Вечеря
16.11.2012, петък
Закуска
Актуално състояние и перспективи пред частно-практикуващите лесовъди и горските
фирми – в условията на ЗГ‘2011 и след промените от 2012 година, дискусионна кръгла маса по
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.: ТПДГС/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 пренареж-дане 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
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Ваканционно селище „Манастира” – общ.Лясковец www.manastirabg.com

13.00 - 14.00
Обяд

15.30 - 16.00
Кафе-пауза
19.00
08.30 - 9.30
09.30-12.00

12.30

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 ЛЧП и другите субекти. Какви са перспективите за подобри взаимоотношения между ЧПЛ и фирмите за услуги с ТП – ДГС/ДЛС на новите ДГП (на
национално, регионално и на местно ниво).
Поканени са представители на: МЗХ – дирекция „УСДУ“; ИАГ- отделите: „Недържавни гори и контрол
върху дейностите в горите” и „Опазване, превенция и контрол на горските територии”; регионалните
структури на ИАГ – РДГ; ДГП; НПО в горския сектор (фирми изпълнителки, общини, горовладелци), ЛТУ и
др.
Вечеря

17.11.2012, събота
Закуска
Вътрешно организационна дискусия по теми като: Етичния кодекс на БУЛПРОФОР и неговото
приложение; Приемане на препоръчителни цени за услугите предоставяни от членове на БУЛПРОФОР;
Актуално състояние на организацията, членска маса, ГИЦ; Изпълнение на проекти и програми в които
БУЛПРОФОР е ангажиран; За бъдещето на някои знакови наши инициативи и дейности и перспективи за
развитие; Предложения и препоръки за активизиране и подкрепа на дейността от членове и от
симпатизанти.
Обяд в с. Арбанаси и отпътуване

05.04.2013 – 06.04.2013
хотелски комплекс „Пъстървата, с. Енина , гр. Казанлък

СЕДМИЦА НА ГОРАТА ‘2013

16.00 - 16.30
Кафе-пауза
16.30 - 18.30

05.04.2013 – петък

I. ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА по актуалната ситуация в сектора и предложения за
промени, на: ЗГ и Наредба за възлагане на дейности и продажба на дървесина; Наредба за
опазване и контрол в горите и др.
На фокус: прилагането и спазването на нормативната уредба за горите - теми от практиката, в
т.ч.: по издаване на позволителни за сеч и на превозни билети, контрол; възлагане на дейостите в
горите, видове процедури, място и роля на горските предприемачи, ценообразуване, условия на
конкурсите и на договорите и др.
Основна ЦЕЛ: синтезиране на предложения за незабавни действия от служебното
правителство(1) и за промяна на нормативната уредба, които подготвяме за даване на
излъченото ново ръководство на МЗХ след изборите (2).
II. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС : общи условия по договорите за възлагане на дейности в
горите, цени и ценообразуване за предоставяните услуги и продажба на дървесина.
Участници: представители на МЗХ, ИАГ, РДГ Ст.Загора, Пловдив и В.Търново, ЮИДП Сливен, СЦДП
Габрово, ЮЦДП Смолян,.ТПДП ДГС/ДЛС, ЛТУ – катедра „Горска икономика” и бизнес представители
от АГФ, СГТФБ, БКДМП, АПДБ, дърводобивни и дървообработващи фирми от региона, „Асоциация
общински гори” и др.

19.00

Вечер на лесовъдската и горскoпредприемаческaта гилдии – честване на
„Седмица на гората”, връчване на сертификати, удостоверения и др.почетни отличия

08.00 - 10.00
10.00 - 11.00

Закуска

13.00 - 14.30

06.04.2013 – събота

1. Вътрешно организационна дискусия с теми: запознаване на присъстващите членове с документи от
проведеното на 28.02.13 г ОС: Резолюция на ОС на БУЛПРОФОР; Писмо/Среща с Министър проф.Иван
Станков; Минимални препоръчителни цени на услугите предоставяни от членовете на БУЛПРОФОР
2. Ритуално залесяване в района на ДГС Казанлък
Обяд

Посещение на църквата-паметник в с. Шипка и др. обекти /по желание
Отпътуване
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13.00 - 14.00
Обяд

Пристигане / Регистрация
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10.00
11.00 - 16.00

07.11.2013 – 09.11.2013, Учебна база на ЛТУ – кс ЮНДОЛА
07.11.2013, четвъртък
Пристигане
- Европейската Стратегията за развитие на горите и горския сектор – новите
акценти и възможности, които се отварят за горските предприемачи. Поканен е за
коментар на основните акценти: доц.Георги Костов – ЛТУ

13.00
14.00 - 16.00

-

Основни акценти на Регламентът на ЕС за определяне задълженията на
операторите, които пускат дървен материал и изделия от дървен материал
(№995/2010) и неговото приложение в България – доколко и как засяга той
горските предприемачи. Поканени са експерти от МЗХ – инж.В.Чамбов и от
ИАГ инж.Тони Кръстев.

16.00 – 16.30
16.30 – 18.30

Кафе-пауза
- Дискусия по актуални теми от ежедневната лесовъдска практика и работата в
горите недържавна собственост. Формулиране на предложения за промени в
нормативните / поднормативните документи. С участието на експерти от ИАГ
– д-р инж. Ценко Ценов, инж. Тони Кръстев, инж.Николай Пиронков,
инж.Вержиния Хубчева и от МЗХ – инж. Валентин Чамбов.

19.00

Вечеря

08.11.2013, петък
Закуска
- Стопанисване на старите гори в България – вътре и извън защитените територии
по ЗЗТ и зоните по ЗБР. Лектори от ЛТУ – Нено Александров, Момчил
Панайотов, от ИГ – Цветан Златанов.

08.00 - 09.00
09.00 - 10.30

11.00 - 17.00
Обяд
в
заведението на
ЛТУ
в
м.
«Старина»

-

Практическо занятие по ориентиране с GPS – откриване на имотни граници,
трасиране на граници на терена; Нови модели GPS устройства – демонстрация
с треньор – инж. Вахрам Алтунян от „Пролес инженеринг“

-

Практическо занятие: маркиране на дървета при вид сеч „Изборно прореждане“ в
региона на УОГС „Г.Аврамов“ Юндола – с ръководител доц. Г.Костов и
участието на д-р инж. Ц.Ценов и др. от ЛТУ и ИГ.

Вечеря

19.00

10.11.2013, събота
Закуска
Вътрешно организационна дискусия по теми, като:
- Новости от EFESC, UEF & ENFE;
- Възможности за подобряване на финансовото положение на сдружението ни инициативи за дейности, носещи приходи;
- Отново обсъждане на годишните награди на БУЛПРОФОР, ТЕХНОФОРЕСТ и Нац.
ГС Семинар /след разговор с Ръководството на МЗХ и ИАГ;
- Други инициативи от УС и от членовете.

08.30 - 9.30
09.30-12.00

04.04.2014 г, Учебна база на ЛТУ – кс ЮНДОЛА

Пристигане / Кафе
- Кръгла Маса „Горите и горския сектор през 2014 г - развитие на къде?“ В
навечерието на Седмица на гората ще дискутираме поставените от БУЛПРОФОР
към Министър председателя г-н Пл.Орешарски диспропорции (www.bulprofor.org)
в актуалното развитие на сектора, вече направените промени в Закона за горите
(помагат ли те на бизнеса или го обричат?), необходими ли са още и какви точно
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9.00 - 10.00
10.00 – 13.00
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СЕДМИЦА НА ГОРАТА ‘2014

промени в законовата и подзаконовата база ?
Акценти: прозрачност и зачитане на конкуренцията в прилагането на Наредбата
за възлагане и продажба на дървесина; законово изтласкване на бизнеса от
горите и връщане на държавата като предприемач (дърводобив, залесяване и
разсадници); горското образование и квалификация - законови пречки, сбъркан
регистрационен режим, слаб и неефикасен контрол...
Поканени са представители на политическите сили в НС от Комисията по ЗГ, МС,
МЗХ, МИЕ, МФ, ИАГ, 16 РДГ, 6 ДП, БСК, ЛТУ, ИГ - БАН, представители на браншови
организации, предприемачи, частно-практикуващи лесовъди, журналисти
отразяващи горската тематика.
Обедна почивка
Награждаване на практикуващи лесовъди, лесовъди с безспорен принос и горски предприемачи
във връзка със Седмица на гората - 2014 г.
Ритуално залесяване

13.00 - 14.30

14.30 - 16.00

16.00 - 16.45

Най-често срещани проблеми в дейността на частнопрактикуващите лесовъди,
собствениците на гори и дърводобивните фирми и кой как прилага нормативната
уредба
Поканени са за коментари /отговори на въпроси: д-р инж. Ценко Ценов, инж.Тони
Кръстев, инж. Мартин Иванов и инж.В.Чамбов от ИАГ.
- Програмата за развитие на селските райони ‘ 2014-2020 г - новата „ГОРСКА
МЯРКА“ - възможностите за финансиране в горския сектор - най-после горския
бизнес и частнопрактикуващите лесовъди - бенефициенти!
-

Лектор - инж. Ст.Банчев от МЗХ, последни възможности/предложения за промени в БГ
мярката.

16.45 - 17.30

19.00

Идея за нова класификация на културите от бял и черен бор и трансформация на
културите създадени извън ареала им н естествено разпространение.
Лектор - доц. Георги Костов от ЛТУ
Вечеря
-

13.11.2014 – 15.11.2014
Пирин Голф Хотел & СПА 5*, гр.Разлог - Конферентна зала № I, ет.0.

19.00
08.00 - 09.30
09.30 - 10.30

10.30 – 11.00

Вечеря
14.11.2014, петък
Закуска
Екосистемни услуги в горските територии – възможности за плащания за екосистемните
ползи от страна на ползувателите им (1) и за получаване на обезщетения за въведени
ограничителни режими от страна на собствениците на горски имоти (2).
С участието на експерти от МЗХ и ИАГ - доц. д-р Георги Костов, д-р инж. Анна
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15.30 – 16.00
16.00 – 17.30

13.11.2014, четвъртък
Пристигане
Национална програма за развитие на селските райони 2007-2013 год. – опит от
нейното прилагане и поуки;
Национална програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 год. – перспективи
произтичащи от новите „горски“ мерки и подмерки /за собствениците на гори, за
дърводобивните фирми, за консултанти и ЧПЛ и за преработвателите на дървесни и
недървесни ресурси.
Опита на Асоциация „Общински гори“ (АОГ) ще спделят консултанта инж.Валентин
Карамфилов и Изп.Директор – инж. Тихомир Томанов. Поканен е и представител от МЗХ Дирекция „РСР“ – г-жа Светлана Александрова.
Кафе-пауза
Дискусионна кръгла маса по актуални теми от ежедневната лесовъдска практика и
формулиране на предложения за промени в нормативните / поднормативните документи
(наредба за сечите, наредба за инвентаризация в горите и изработка на ГС планове, наредба
за възлагане на дейности в горите и продажба на дървесина, наредба за контрола и
опазването на горите и други)
С участието на експерти от МЗХ / ИАГ – доц. Георги
Костов, инж. Тони Кръстев; инж. Димитър Баталов, д-р инж. Ценко Ценов, инж. Христо
Христов,
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13.00
14.00 - 15.30

Кафе пауза

11.00 - 13.00

Петракиева, д-р инж.Ценко Ценов;
Лесовъдски системи, прилагани в различни видове гори под ражима на ЗЗ по Натура 2000;
Процедури по съгласуване на ГС планове и програми от МОСВ / РИОСВ, за ОС с предмета и
целите на опазване на ЗЗ по Натура 2000;
Предстоящи промени в поднормативната база - Наредба № 8 за сечите в РБ.
С участието на експерти от ЛТУ,МЗХ/ИАГ – доц. Георги Костов, доц. Мартин Борисов, д-р
инж. Ценко Ценов, инж. Христо Христов, инж. Красимир Каменов; Началникът отдел
„Натура 2000“ в МОСВ г-жа Росица Димова и на РИОСВ гр.Благоевград. Поканени са и
представители на останалите РИОСВ и на РДГ.

13.00 – 14.00
14.00 – 17.00

Обяд
Практическо занятие на терена /м.Бетоловото/ - 1 км. Лесовъдски системи, прилагани
в различни видове гори под ражима на ЗЗ по Натура 2000;
С участието на експерти от ЛТУ,МЗХ/ИАГ – доц. Георги Костов, доц. Мартин Борисов, д-р
инж. Ценко Ценов, инж. Христо Христов, инж. Красимир Каменов и др.

19.00

Вечеря

08.00 - 09.30
09.30 - 11.30

15.11.2014, събота
Закуска
Вътрешно организационна дискусия по теми, като напр.: евентуални промени на устава на
Булпрофор, други инициативи от УС и членовете.

02 - 04.04.2015 г

хотелски комплекс „Пъстървата”, с. Енина , гр. Казанлък

СЕДМИЦА НА ГОРАТА‘2015
02.04.2015, четвъртък
14.00
16.00 – 18.00

19.00

Пристигане / Настаняване
Дискусия на Частнопрактикуващи лесовъди по прилагането на нормативната уредба и предложения за промени в нея: Наредба за
сечите; Регистрационен режим, Контрол и охрана, Обучение и квалификация;
Добри практики при изготвяне на съпровождащите дейността отчетни документи преди издаване на Позволително за сеч, Досие на
насаждението / имота и др.
Актуални теми от ежедневната лесовъдска практика и работата в горите недържавна собственост.
Формулиране на предложения за промени в нормативните / поднормативните документи.
Вечеря
03.04.2015, петък

10.30 – 11.00
11.00 - 13.00

13.00 – 14.00
14.00 - 15.30

15.30 – 16.00
16.00 - 18.00

19.30

Национална програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 год. – перспективи произтичащи от новите „горски“ мерки и
подмерки /за собствениците на гори, за дърводобивните фирми, за консултанти и ЧПЛ и за преработвателите на дървесни и недървесни
ресурси.
Консултант : Ваня Бижева – Балкански център за устойчиви практики и иновации.
Кафе-пауза
Представяне на горска техника – за дърводобив, подвоз, извоз и превоз и др. от производители и търговци – представители на
марките: Шипка-Казанлък, John Deere Forestry, Valtra, Seppi, Zetor, TAF и др. : представители на фирмите Мегатрон Ад, Варекс ООД,
Стойчеви ООД, ET „НИКИ-5 Камен Йорданов“
Схеми за закупуване на лизинг, със / без подпомагане от ПРСР .
Обяд
ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА - I по актуалната ситуация в сектора: декларации / позиции на браншовите организации .
Изграждане на обща позиция на бранша, вкл. по промените в нормативната база Участие на Представители на Бранш.организации,
фирми, ЧПЛ, ДП, ДГС, РДГ и др.заинтересувани.
Кафе-пауза
ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА - II по актуалната ситуация в сектора : Представяне на официал-ната позиция на МЗХ и ИАГ по
актуалната ситуация в сектора, както и на промените в нормативната база – Зам.Министър доц.д-р Г.Костов, ИАГ – Изп.Д-р -инж.Тони
Кръстев, Зам.Изп.Д-р инж. Кр.Каменов, Д-р Дирекция – „Гори и лесовъдски дейности – д-р Ц.Ценков и др.
Обща позиция на бранша по ситуацията в сектора и за промените в нормативната база . ДИСКУСИЯ .
Вечер на гилдиите от горския сектор – честване на „Седмица на гората”, връчване на сертификати, удостоверения и
др.почетни отличия от страна на присъстващите организации
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09.00 - 10.30

Закуска

Page

08.00 - 09.00

04.04.2015, събота
09.00 - 10.00

Закуска

10.00-13.00

Ритуално залесяване в м.Завоя (главен път за Шипка), ДГС Казанлък

01.12.2016 – 02.12.2016
Хотел „Щастливците“ – Старозагорски минерални бани - http://www.shtastlivcite.com/
12.00
14.30 – 18.30
16-16.30 – кафе
пауза

19.00
8.00 - 9.00
9.00 - 16.30

10.30 – 11.00
Кафе пауза
13.00 – 14.00
Обяд

19.00
08.00 - 09.30
09.30 - 11.30

01.12.2016, четвъртък
Пристигане
1) Изводи, решения и коментари от Националното съвещание за стопанисване на издънковите гори в
България (8-10.11.2016 г, Кранево) – Презентация и дискусии по темата, с лектори от МЗХ, ИАГ, ЛТУ
и др.
2) „Адаптиране и/или Промяна – Актуални въпроси по прилагане на новата нормативна уредба в
лесовъдската и дърводобивната практика“ – Дискусия по прилагането на ЗГ, Наредба №8 за сечите
и Наредба №1 за контрола и опазването на горите, готвени промени в тях и други актуални казуси;
Демонстрация на авангардна система за измерване на добита дървесина (на склад и в натоварено
състояние). С участието на: д-р доц. Георги Костов – Зам.Министър, инж. Тони Кръстев – Изп.
Дир.ИАГ, д-р Ценко Ценов – Дир.Дирекция „ГЛД“, инж. Валентин Чамбов – Дир.Дирекция „ПГТ“,
ст.н.с. д-р Груд Попов – Р-л Секция „Лесовъдство“ – ИГ-БАН, д-р Мартин Борисов - ЛТУ,
инж.Антоний Стефанов и др. вкл. и представители на МОСВ, ДП, РДГ, ЧПЛ и горски предприемачи,
НПО от сектора, общински структури и др.собственици на гори, дърводобивни и
дървопреработващи фирми.
Вечеря – Тържествена другарска
02.12.2016, петък
Закуска
3) „Зелената икономика и нейната връзка с гората и горската индустрия“:
 Европейски опит и практики за „зеленo“ мислене в управлението на горския сек- тор, горскостопанскит
дейности и горската индустрия; EU страт.документи и проучвания на работни групи и НПО, Лектор:
Dr. Dietz от KWF- Германия и с участието на д-р доц. Георги Костов, д-р Ценко Ценов, инж. Тони
Кръстев, инж. Валентин Чамбов, ст.н.с. д-р Груд Попов, д-р Мартин Борисов и др.
 Европейски проект на InovaWood & EFI за Твърдата дървесина / за разширяване нейната употреба Нови модерни приложения на дървесина-та и увеличаване на принадената стойност. Проект
мениджиран от KWF - Dr. Dietz от KWF, Германия (в проекта покана за участие има и България,
чрез БУЛПРОФОР и партньори , които ще определим на семинара!),
 Шансовете за „зелено“ бъдеще на ресурса „дървесина“в България, в контекста на Европейските
тенденции и Решенията на Националното съвещание за издънковите дъбови гори – пречки и
възможности – баланс на интерси – природосъобразно ползване на дървесина и увеличаване на
добивите. Нов поглед за приложение и вьзможности на келявия габър, Пречи ли нещо / какво?/ да
изпълняваме европейския път и програми за увеличаване на ползването и приложенията на
дървесината, като основна насока за развитие на сектора. Място и функции на лесовъдите –
двояко: гарант за опазване на гората и мост към производителите /ползватели на дървесина.
Генериране на предложения към насоките и решенията от Национал-ното съвещание за
издънковите дъбови гори. Гледната точка на икономиста - Митко Събев – журналист; ас. Йонко
Додев – ИГ- БАН, д-р Мартин Борисов - ЛТУ, инж. Антоний Стефанов, представители на НПО,
фирми и ЧПЛ.
Вечеря
03.12.2016, събота
Закуска
Вътрешно организационна дискусия в продължение темите от Общото събрание.

07-08.04.2017 г

хотел „ЛЕСОПАРКА“ общ. Лясковец (до Лясковски манастир „Св.Св.Петър и Павел“)

06.04.2017 - четвъртък
Пристигане / Регистрация
Вечеря
07.04.2017 - петък

ГОРАТА‘2017
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След 17.00
19.00

НА
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СЕДМИЦА

08.00 - 09.00
09.00 - 11.30

Закуска
1. Теоретико-практически курс по сертификация
1.1. Рамков PEFC стандарт – Пан-Европейски критерии за устойчиво управление на горите
1.2. Проекта на Българската PEFC схема с индикатори и критерии за сертифициране на
отговорното управление на гори, 2011 г.
1.3. Предстоящите стъпки на Националния орган за сертификация – Сдружението „Съвет за устойчиво
управление и сертификация на горите в България“, Номинации от присъстващите организации за
участие в Колегиума за горска сертификация – работна група.
Лектори: инж. Антоний Стефанов – П-л на Сдружението „PEFC-България“ и от Intertek – Васил
Стипцов / друг.
1.4. Практическо занятие - Във връзка с изискване на ЗГ за сертифициране на горските
фирми от 2018 г. – КАКЪВ СТАНДАРТ Е НАЙ-ПОДХОДЯЩ ЗА ФИРМИТЕ, необходими стъпки за
сертификациране по ISO 9001-2015 г. и CoC за проследяване на производствената верига по FSC/PEFC.
Представяне на процедура по сертифициране на една произволна фирма – стъпки и необходими условия
/изисквания; преглед и съставяне на отчетни и др. документи, проверка/ одитиране, издаване на
сертификат: лектор – проф. В.Стипцов – водещ одитор към
„Интертек“.

11.30 – 13.30

2. Ритуално залесяване в района на ДГС Търново / Арбанаси, Лясковец (каним
участниците при възможност да носят фиданки и инструмент)

13.30 - 14.30
14.30 – 15.30

Обяд (точния час ще зависи от организацията по залесяването)
3. Измененията в „Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии”;
Източници на информация за пазарни данни; Особености при изготвянето на оценки при някои
сделки с поземлени имоти в горски територии. Лектор доц.д-р Даниела Георгиева

Кафе пауза
15.30 – 18.00

19.00

08.30 - 10.00
10.00 - .........

4. Дискусионна кръгла маса „Горите и горския сектор след избори‘2017г – необходими
промени” - с дискусиите ще се правят предложения за конкретни промени в действащи нормативни
/поднормативни документи, по стопанисване, контрол, планиране и т.н. Обобщените предложения ще
се предоставят на новите ръководства на ИАГ/МЗХ.
Участници: представители на ИАГ, МЗХ, РДГ В.Търново, СЦДП – Габрово и СИДП - Шумен, ЛТУ ИГ, както и
бизнес представители от АГФ, СГТФБ, БКДМП, АПДБ, Сдружение на инженерите лесовъди – гр.Габрово,
Бранш.сдруж. на горските фирми от североизточна България и др.
Вечер на гилдиите от горския сектор – лесовъди и горски предприемачи –
честване на „Седмица на гората” с изненади от/за присъстващите!
08.04.2017, събота
Закуска
Посещение на Петропавловския манастир и манастири в с. Арбанаси, Отпътуване

19.00
08.00 - 09.30
13.00 - 14.00

09.30 – 13.00
14.00 – 17.00

23.11.2017, четвъртък
Пристигане
"Горска педагогика" – опитът на ТП ДГС Селище в тази много популярна в Европа,
но не и у нас, учебна дисциплина и възможност за нова практика за ЧПЛ, Лектори –
инж. Велизар Чолаков - директор ДГС Селище, инж.Ваня Бояджиева. Възможност
за посещение на детска градина в района на гр.Сърница, в събота сутрин.
Вечеря
24.11.2017, петък
Закуска
Обяд
“Актуални въпроси свързани със стопанисване на горите" :
- увеличаващите се повреди в горите и ускореното усвояване и съхранение на
добитата дървесина;
- възможности за фирмите добиващи и търгуващи с дървесина;
- последващо залесяване;
- контролът върху ЧПЛ и фирмите – форма на рекет или на реален контрол (кой
и как извършва контрол върху дейностите в горите и върху превоза на
материали от гората);
- доколко обслужва нуждите на ИАГ "Систем-ИАГ" и не се ли бюрократизира
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23.11.2017 – 25.11.2017, Учебна база на ЛТУ – кс ЮНДОЛА

19.00
08.30 - 9.30
09.30-12.00

допълнително практиката с излишни справки, които се изискват от ЧПЛ и др.
теми, които винаги са дискусионни.
С участието на експерти от ИАГ, РДГ, ЮЦДП, ЮЗДП (очаква се потвърждение
за имената на участниците), Представители на браншовите организации и на
собствениците на гори.
Вечеря
25.11.2017, събота
Закуска
Възможност за посещение на детска градина в района на гр.Сърница с преподаване
на горска педагогика
Вътрешно организационна дискусия по важни теми за БУЛПРОФОР

16.00 – 18.00

19.00
08.00 - 09.00
9.00 – 9.45

9.45 – 15.00
15.30 – 17.00

19.00
08.00 - 9.00
09.00-12.00

14.11.2018, сряда
Пристигане
„Модел на стопанисване на горите в България, съобразно рамковите Паневропейски
критерии и индикатори за устойчиво управление на горите – Българския PEFC
стандарт за горска сертификация“ – Представяне на наръчника на оперативно ниво с
критерии и индикатори – наръчника на лесовъда, Лектори – Проф.д-р Сотир Глушков – ИГ,
Гл.ас д-р Калин Карамфилов – ЛТУ, д-р инж.Кирил Ташев – ИАГ, инж. Антоний Стефанов
Дискусионна кръгла маса на тема: "Лесовъдски решения за дърводобива и/или
дърводобивни изисквания към лесовъдството?" - Лектори – д-р Ценко Ценов и др.от ИАГ,
Доц..д-р Груд Попов от ИГ и участници – всички поканени – от ведомства и служби, ЧПЛ,
представители на браншови организации, собственици на гори, лесоустройствени фирми и
др.
Вечеря
15.11.2018, четвъртък
Закуска / обяд (суха храна /сандвичи или обяд в заведение в региона на ПП)
“Стопанисване на издънковите гори - Регионални предложения за промени в Наредбата
за сечите /Регионални лесовъдски системи". Лектори – Доц. Г.Костов, ЛТУ; Доц. д-р
Груд Попов – ИГ-БАН,
Теренно посещение на обекти със заложени от екипа на ЛТУ ПП със възобн.сечи в
издънкови гори – Дискусии (вкл. по темите от следващия модул)
Дискусионна кръгла маса на тема "Лесовъдски решения за дърводобива и/или
дърводобивни изисквания към лесовъдството?" – продължение, с участието на всички
поканени.
Ше се дискутира и върху следните 3 аспекта: Дали и при какви условия е осъществимо
едновременно –
1) стопанисване насочено към здрави, смесени и с разновъзрастна структура доминирани
от местни видове насаждения, засилване на регионалния аспект на стопанисване на
горите, подобрени възможности за въздействие;
2) икономически резултати свързани с модернизирана материална база и оптимизирани
технологични процеси и др.;
3) социални аспекти – здраве и рекреация, културно-историческо наследство (гори със
съответни спец.функции);
4) удовлетвореност в обществото, без то да е адекватно информирано и да познава
основни лесовъдски принципи.
Вечеря
16.11.2018, петък
Закуска
Подготовка на официално становище и предложения на заинтересуваните страни по темите
от семинара и проведените дискусии.
В работата на семинара участваха активно и преподаватели от НПГГС „Хр.Ботев“
гр.Велинград и лично Зам.Директорката - инж. Надежда Ганчева.
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14.11.2018 – 16.11.2018, Учебна база на ЛТУ – с.Бързия, обл.Монтана

10.05.2019 г

хотелски комплекс „Пъстървата”, с. Енина , гр. Казанлък
09.05.2019, четвъртък
по програмата на ОС на БУЛПРОФОР
16.00

Пристигане / Настаняване

17.00 – 19.00

Участие в открита дискусия на ЧПЛ, предприемачи (от горски фирми), стопанисващи държавни и общински гори,
собственици и др.гости по актуални въпроси в контекста на темите за дискутиране на семинара

19.00

Лесовъдска вечеря
10.05.2019, петък
по програмата* на семинара, както следва:

08.00 - 09.00
09.00 - 9.10
9.15 – 10.15

Закуска
ИНТРОДУКЦИЯ – Въведение към темата, Лектор/и : Представител на CEETTAR
ТЕМА 1: „Горска техника и Технологии за дърводобива, приложими за условията в България“,
Актуални практически решения, 2 презентации по темата и дискусии по темата. Лектор/и : проф. Сотир
Глушков и инж. Димитър Бояджиев ИГ-БАН.

ТЕМА 2: „Експедиция и транспортиране“ - актуално състояние, решения за практиката в полза на
стопанисващите и на фирмите по дърводобива, предложения по темата в дискусионна форма, Лектор/и :

10.15 – 10.45

Доц.д-р Константин Маринов, доц.д-р Станимир Стоилов, доц.д-р Димитър Георгиев (един/двама от тях) от
катедра “Технологии и механизация в горското стопанство”от ЛТУ, Представители на ИАГ, ДГП.

10.45 – 11.00
11.00 – 11.30

Кафе-пауза
ТЕМА 3: „Инфраструктура за извозване и складиране на дървесина /горска пътна мрежа – състояние,
проблеми и възможности за развитие“, актуално състояние, решения за практиката в полза на
стопанисващите и на фирмите по дърводобива, предложения по темата в дискусионна форма, Лектор/и: Доц.д-р
Константин Маринов, доц.д-р Станимир Стоилов, доц.д-р Димитър Георгиев (един/двама от тях), катедра “Технологии и
механизация в горското стопанство” ЛТУ, Представители на ДГП.

11.30 - 13.00

ТЕМА 4: Представяне на горска техника – за дърводобив, подвоз, извоз, превоз и др. Нова или Рециклирана
техника – предимства и недостатъци; Схеми за закупуване на лизинг, със / без подпомагане от ПРСР,
Възможности за обучение на оператори, Презентации от представители на фирмите вносителки на марките (поканени):
John Deere Forestry, Valtra, Seppi, Zetor, TAF, Мегатрон Ад, Варекс ООД, Стойчеви ООД, ET „НИКИ-5 Камен Йорданов“, ШипкаКазанлък, Щил, Хускварна и др.

13.00 – 13.45

Обяд
ТЕМА 5: „Наредба за възлагане на дейности в горите и продажба на дървесина – актуално състояние
“, Нормативна уредба и практика, - Презентация с Лектор/и: инж. Олег Илиев и инж. Елена Крижан – Величкова –
МЗХГ, Предложения по темата в дискусионна форма.

13.45 - 14.45

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ и приемане на „ПЪТНА КАРТА“ с основни / ключови стъпки за
преодоляване на кризисното състояние на сектора „ДЪРВОДОБИВ“, в т.ч.и дефицитът на работна
сила в сектора. Приемане на официална позиция до МЗХ и ИАГ по актуалната ситуация в сектора „Дърводобив“, както

14.45 - 17.00

и за евентуални промените в нормативните документи, на база проведените разисквания – Представители на МЗХ, ИАГ,
ЛТУ, ИГ-БАН, Браншови организации и Собсттвениците на гори.

17.00

КРАЙ на семинарната програма, отпътуване.

16.15
16.15 – 18.00

7.11.2019, четвъртък
Пристигане
„Повече яснота относно стопанисването на Старите гори в България – определения,
режими, противоречива практика“ Поканени лектори : Доц.д-р Момчил Панайотов,
Гл.ас д-р Калин Карамфилов и/или друг от ЛТУ, д-р инж.Кирил Ташев – ИАГ, д-р
инж.Александър Дунчев - ЮЗДП, Представител на WWF – България, д-р инж.
Станислав Лазаров /д-р инж.Мартин Борисов, други.
Кафе
Дискусионна кръгла маса на тема: "Лесовъдски и стопански решения свързани с
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7.11.2019 – 8.11.2019
Хотелски комплекс „Средна гора“ – гр.Стрелча

19.00
08.00 - 09.00
9.00 – 12.00
Кафе

12.00 – 13.00
13.00 - 14.00
14.00 – 16.00
Отпътуване

промените в нормативната база за горите" – Изменения в 3-те основни наредби на фокус:
„...за опазване и контрол...“(вече утвърдена), „...за сечите...“ и „...за възлагане на
дейности в ГТ...“. За участие са поканени представители на ИАГ и МЗХГ, ЛТУ, ИГ,
браншовите организации, в т.ч. инж. Мирослав Маринов – Изп.Директор на ИАГ, доц. др Георги Костов - ЛТУ, д-р Груд Попов - ИГ, д-р Ценко Ценов, инж. Тони Кръстев и
инж. Николай Пиронков от ИАГ, инж.Елена Величкова - МЗХГ, Структури и поделения
на ИАГ и ДП, представител на WWF - България и др.
Вечеря
8.11.2019, петък
Закуска
Дискусионна кръгла маса на тема: "Лесовъдски и стопански решения свързани с
промените в нормативната база за горите" (продължение) – Изводи и препоръки от
гл.точка на лесовъдската практика и на потребителите на дървесина – Позволяват
ли и как промените в 3-те наредби да се излезне от дълбоката безисходица в която се
намират основни участници в процесите в горския сектор, напр. дърводобива и
снабдяването на потребителите с дървесина, ДП и пр. при зачитане изискванията за
устойчиво стопанисване на горите? Участници – същите, предствители на
заинтересувани групи лица.
Акценти от проведените дискусии – Изводи и препоръки от гл.точка на лесовъдската
практика и на потребителите на дървесина – предложения за промени в наредбите.
Обяд
Посещение на тракийски мегалитен комплекс /комплекси в района на гр.Стрелча с
възможност за осигуряване на предствител на местния исторически музей (по желание).

СЪБИТИЯ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПАРТНЬОРИ НА БУЛПРОФОР
*** ПОСЕЩЕНИЯ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ В ЧУЖБИНА ***

Безопасни и здравословни условия на труд в горите и обучение за това - ключови показатели за
устойчиво горско стопанство
План за проект за научни изследвания, обучение и развитие
Първи драфт, който трябва да бъде подкрепен със справки и факти
Vers.: 28 юли 2010 г.

Общо събрание на ENFE и Семинар в Лисабон на 27 и 28 септември 2010
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Основна нишка в доклада на Симо Jaakkola е, че ENFE значително се насочват към постигане на все
повече и конкретни ползи за горските предприемачи в Европа, като например:
• засилване признаването на горските предприемачи;
• ЕНФЕ допринася за политическа и практическа рамка за жизненост и устойчивост на
предприятията на предприемачите;
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Теми от дневния ред:
- Конкуренция на държавните горски стопанства с предприемачите
- Ранно пенсиониране на горските работници и контрактори в Швеция. Да вземем опита на Швеция по
въпроса за пенсионирането на контракорите. EDT /Франция/ поиска информация от SMF как този
въпрос е подложен на ефективно третиране в Швеция.
- EDT повдигна темите:
= за ниските нива на инвестиции в горското стопанство във Франция,
= обмен на опит с дългосрочни договори за доставка в други страни.
= буря Клаус (вж. дневния ред тема 11).

•
•
•
•

•

създаване/разширяване на мрежата между националните асоциации на горските предприемачи
и улесняване на комуникациите между горските предприемачи;
изграждане на инфраструктура за обмен на информация за бизнес средата, за работните
системи и работните условия в различните европейски страни;
трансфер на знания от научните изследвания към практиката, инструменти за контракторите;
улесняване на трансграничните операции, чрез:
- Изготвянето на общи стандарти за качество и работа, сертификат изисквания
- Подготовка за взаимно признаване на националните стандарти.
PEFC - схема за сертифициране:
o ENFE стана членка PEFC от квотата на заинтересованите - PEFC-членки (една сред
първите).
o FSC - схемата за сертифициране - Връзките с FSC сертификация са били поддържани
на европейско равнище чрез CeFCo проект. От друга страна много национални
организации-членки си сътрудничат с FSC в техните съответни

27.09.2010 г Семинар за ползване на дървесната биомасата (10 презентации са налични)
***

15 December 2010 Bucharest, Romania
Посещение за обмяна на опит с румънската побратима организация ASFOR
и Разговори с Изп.Секретар на ENFE
Участващи:
БУЛПРОФОР:
Антоний Стефанов
Даниела Георгиева
Стефан Самаринов
Цветомил Матев

ASFOR
Jon SBERA
Ion Toader
Ovidiu Cretu
Constantin Barba
Участващи:

БУЛПРОФОР:
Антоний Стефанов

__E N F E
Edgar Kastenholz

В Румъния с Едгар Кастенхолц продължихме и конкретизирахме позиции по досега водените разговори и
кореспонденции във връзка с нашите срещи в София, Лисабон и Брюксел през лятото и есента на 2010
година по теми свързани със сертификацията на горските предприемачи (EFECT и проекта CeFCo),
Създаването на PEFC-Bulgaria, Участието на БУЛПРОФОР в Европейския съвет за сертификация на
умения за горите и околната среда – EFESC, Разработването на специален международен проект за
безопасни условия на труд в ГС, в който БУЛПРОФОР и България да е водещ партньор и др.п. (линка с
наша презентация от семинара в Юндола, съдържа повече подробности по тези въпроси:
http://www.bulprofor.org/ppdocs/doc_227.pdf)
***

AUSTRIA (Ossiach) 6-8 June 2011
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of Forestry Training Centres
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3rd International Conference

„Горското обучение в европейските страни
през следващите 10 години“

Как да се справим с основните предизвикателства по време на кризата и след това?
***

2011 г. Международната година на горите
Европейските и световните гори - какъв път за
бъдещето да изберем?
“The forest sector’s contribution to the European
bio-economy”.
Two-day event hosted by Gaston Franco, Member of the European Parliament
and Chair of the “Forestry” Group of the European Parliament Intergroup
“Climate Change, Biodiversity and Sustainable Development”

6 - 7 September 2011
European Parliament, Brussels
Paul Henri Spaak Building, Room P3C050
***

Общо събрание‘2011 на ENFE
Фрайбург, Германия 1.10.2011

Като странично събитие се провежда конференцията на IUFRO „Развитие на компетенции за
горското стопанство“ от понеделник, 26 септември до събота, 1 октомври в
Горския университет на Фрайбург

Competence development for forestry
September 26th till October 1st 2011
IUFRO conference in Freiburg, Germany
***

Годишната конференция на Съюза на
европейските лесовъди
Lemesos, Cyprus 12th to 16th October 2011

Международен семинар на тема: „Приносът на посетителите / екологичните
центрове за обществената осведоменост / екологичното образование“,
Посещение на Националния горски парк „Тродос“.

4 and 5 October, 2012 in the Forestry House, Brussels
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Общо събрание‘2012 и Семинар на ENFE
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***

ENFE Seminar on:
“Goals and challenges in the new EU Forest Strategy”
4th October, 2012 from 15-18 hrs
***

Working Group Forestry
Brussels, 15 April 2015

CEETTAR Premises, Rue de l’hôpital 31 -1000 Brussels
Представяне на CEETTAR
Фокусираne районите на горските лобисти в CEETTAR
Експертни групи на Комисията: Отзиви от представителите на CEETTAR
Нуждите от изследвания и проучвания сред членовете - каква информация ни е необходима от
членовете и бизнеса на членовете им, за да провеждат ефективни лобистки дейности?
5. Гост-лектори от Европейската комисия и / или други европейски организации
6. Работен план за 2015-2016 г.
1.
2.
3.
4.

ЕВРОПЕЙСКИЯ МОДЕЛ НА РАЗВИТИЕ И ОКРУПНЯВАНЕ В ИМЕТО НА ПО-ДОБРАТА
ПЕРСПЕКТИВА ЗА ГОРСКИЯ БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЕКТОР
един пример, който може да се ползва на национално ниво, при наличие на множество и слаби сами
по себе си предприемачески организации

Заедно да постигнем повече и да сме по-добри
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I. Причини за присъединяване към дейности на CEETTAR и ENFE
А. Работата с лобиране е по-ефективна и мощна:
1. Реално присъствие в Брюксел със секретариат и място за срещи
2. Определяне на правилните контакти в Брюксел с експертите на организациите членки;
Практическа и политическа подкрепа на тези експерти, за да могат те да предадат правилното
послание на правилните лица;
3. По-добро и по-широко познаване на селските договори под общ чадър
4. По-добра / по-широка представителност по въпросите на селските договори и по-нататъшно
развитие на профила на лесовъдските предприемачи с настоящите институции / организации, с
които работи ENFE;
5. Първи инициативи за развиване на профила на предприемачите в горското стопанство на ЕС с
институциите / организациите, които не са запознати с бизнеса (различни генерални дирекции на
Комисията (ГД „АГРИ, EMPL, КОМПАНИЯ, ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ, КЛИМАТ…“), CEMAAGRI (машини), AEBIOM (Биомаса) ), EFFAT (синдикати) и т.н. ...)
6. Мониторинг на развитието на политиките на ЕС, редактиране на съобщения за пресата и
съвместни позиции.
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За какви цели и причини CEETTAR и ENFE трябва да обединят силите си? Това е ключовият въпрос.
Сливането на първо място трябва да съчетава ключовите компетенции на двете организации, за да се
увеличи въздействието на селските изпълнители (в селското, горското и други селски клонове) на
европейско ниво. В резултат това би засилило работата и имиджа на организациите-членове на
национално ниво. Следователно целта на сливането не е бъдещето на CEETTAR или ENFE като такова.
Това е бъдещето на техните асоциации-членове и техните дружества-членове и услугите, които могат да
се възползват от членството в организация, обхващаща целия ЕС.
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II. Политически цели и организация на новата структура
1. Политически цели:
а) Лобиране:
Основна цел: да се създадат и управляват съюзи, които ще подобрят регулаторната среда за наземните
изпълнители чрез насърчаване на диалог с ЕС и други правителствени институции, както и с пошироката общност на заинтересованите страни.
• Лобиране на експертиза:

Поддържане на контакт и сътрудничество с институциите на ЕС и други организации,
създадени на същото ниво по всеки въпрос, свързан с професията;

Да се подготвят аргументи, за да се повлияе на решенията, взети от длъжностните лица
(както проактивно и реактивно лобиране);

Да координира действията на своите членове с институциите на ЕС.
• Лобиране на комуникацията

Да се увеличи признаването на наземните изпълнители в селскостопанското производство,
в горската промишленост и по-общо в икономическите дейности в селските райони;

Да се увеличи признаването на наземните изпълнители в селскостопанското производство,
в горската промишленост и по-общо в икономическите дейности в селските райони.
б) Съобщение
• Да идентифицира и разпространява информация от интерес за професията (произхождаща от
Европейския съюз и от други части на света) в организациите членки;
• Да организират сътрудничеството и обмена на информация между членовете, да им помагат да
установят съвместни действия, да координират техните политики и да предлагат подходящи
решения в случай на разминаване на мненията по конкретни проблеми.
в) Изследователска и развойна дейност
• Да се идентифицират потенциалните инструменти, достъпни за националните организации, за да
се финансират дейности в областта на научните изследвания и развитието;
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Б. Информацията се споделя по-добре:
7. По-добро предоставяне на информация на организацията-членка по актуални въпроси на ЕС, за
да се подпомогнат предвижданията на законодателството
8. Лесно присъствие на заседанията, проведени в Брюксел, и предоставяне на протоколи на
членовете;
9. Създаване на постоянни взаимодействия между организациите-членки чрез създаване на
платформа, стимулираща обмена на информация както по въпросите (селско и горско стопанство),
така и по методите на работа между националните асоциации;
10. Участие в дейностите на вътрешните работни групи (комуникация, машини ...)
11. Организиране на редовни срещи с организациите членки в Брюксел в помещенията на
CEETTAR.
В. Положително финансово въздействие
12. Повишаване на цената / ефективността на услугите, предоставяни на организациите членки, и
по-специално избягване на двойни такси за повечето от организациите;
13. Предоставяне на подробности и контакти относно потенциалното финансиране за проекти в
рамките на ЕС в пряка финансова полза от националните асоциации.
14. По-добри ресурси и ноу-хау за получаване и изпълнение на проекти, финансирани от ЕС.
Г. По-голям брой членове
15. Членове в повече страни от ЕС;
16. По-широка мрежа от експерти в асоциациите-членове;
17. Критична маса за привличане на нови национални организации.
Д. Гаранция, която трябва да бъде представена
18. Поддържане на финансово балансирана, стабилна и устойчива структура;
19. Позиция на вицепрезидент «Forest», залегнала в конституцията. Съветът управлява
организацията и гарант за единството;
20. Използване на вече създадената работна група Forest в рамките на CEETTAR за разработване
на нови дейности ...

• Насърчаване на инициативи в областта на научните изследвания и разработки, в които
организациите участват с цел създаване на конкретна мрежа.
г) Развитие на организацията
• Да се ангажира да подкрепя най-крехките организации-членове и организациите, които са
изправени пред временни сериозни проблеми; да установят привилегировани партньорства между
организации-членки с цел споделяне на опит и насърчаване на ефективното управление на
организациите членки
• Подобряване на знанията с професионални организации в държавите-членки, в които CEETTAR
и ENFE не са представени, за да се подобри представителността на сектора в новите организации;
• Да развиваме партньорство с частни участници, като същевременно зачитаме независимостта и
гарантираме финансовата автономия на новата организация.
2. Организация на новата структура
• Обикновено се прави от правомощия за вземане на решения (общо събрание) и власт на
управлението (Управителен комитет и съвет);
• Той организира своите дейности в три сектора: селско стопанство, горско стопанство и селски
дейности, всеки с комитет, който да организира работата. Общото събрание отпуска годишен
оперативен бюджет за всяка комисия. Секретариатът координира работата;
• Всеки комитет може да се обади на външен консултант, доколкото неговата работа се финансира
и от външен източник;
• Организацията може да създаде ad hoc работни групи, ако е необходимо;
• Съветът на бъдещата организация трябва да включва вицепрезидент, представляващ горския
сектор;
• Новата структура е организация с нестопанска цел според белгийското законодателство ...

Composition of CEETTAR Forestry Working Group
(Standing Committee on Forestry)
Brussels, 17 April 2015

Състав на работната група по горско стопанство към CEETTAR
(Постоянен комитет по горите)

Bulgaria:
- Union of Independent Bulgarian Professional
Foresters

Denmark:
- Danske Maskinstationer og Entreprenører

Finland:
- Koneyrittajien liitto

France:
- Fédération Nationale Entrepreneurs Des
Territoires

Germany:
- Bundesverband der Lohnunternehmer
- Deutscher Forstunternehmer-Verband e.V.

Ireland:
- Association of Farm Contractors in Ireland

Italy:
- Unione Nationale Imprese di Meccanizziazione
Agricola

Luxemburg:
- LU Altmeisch-Van Der Kley

Nederland:
- CUMELA Nederland

Poland:
- Polski Zwiazek Pracodowcow Uslugodawcow
Rolnych
- Stowarzyszenie Przedsiebiorców lesnych

Romania:
- Asociatia Forestierilor din Romania

Slovakia:
- Združenie zamestnávateľov technických

Spain:
- Asociación nacional de Empresas Forestales
- Asociación nacional de Empresas de Servicios
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Belgium:
- Landbouwservice/Agroservice
- Union nationale des Entreprises du Bois /
Nationale Unie van de Hout Sector
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D. A representative organisation:
21 national associations from 16 Member States:

služieb v poľnohospodárstve a lesníctve

Agrícolas y Empresarios de Máquinas Cosechadoras

Sweden:
- Landsföreningen Sveriges Maskinstationer
- Skogsentreprenörerna

United Kingdom:
- National Association of Agricultural Contractors

***

CEETTAR General Assembly
21 June – 23 June 2015, Vejle, Danmark
SUBSCRIPTION FORM TO CEETTAR
След вливането на ENFE в CEETTAR, БУЛПРОФОР и останалите членове на Европейската мрежа на
горските предпримачи подадохме документи и бяхме приети като членове на Конфедерацията на
евроопейските земеделски, пътни и горски предприемачи. Това стана на годишната конференция във
Вейле, Дания.
***

CEETTAR
Standing Committee on Forestry
Постоянен комитет по горите
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1. Кръгла маса за обсъждане на актуалните за страните членки въпроси в горския сектор и тяхната работа
в него
2. Въпросник за идентифициране на роля и потенциални проблеми за изпълнителите на горите
3. Отговор на консултацията за устойчива биоенергийна политика на ЕС за периода след 2020 г.
4. Устойчива мобилизация на горска биомаса? Размяна на мнения за подготовка на документ за първа
позиция
5. Експертна група по горски индустрии: обратна връзка от срещата на 20 април 2016 г. CDG Forestry and
Cork: отзиви за срещата от 9 юни 2016 г. От Eñaut HELOU
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15 June 2016, Mimizan, France

FOREXPO

Mimizan, France
***

5 th INTERNATIONAL CONFERENCE OF FORESTRY
TRAINING CENTRES
27-29 JUNE 2016, SOLSONA, CATALUNYA, SPAIN

5-та МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
27-29.06.2016 г, Солсона, Испания
Блок I: Горското обучение: контекст и иновации
Председател: Christian Salvignol, Център Форестие де ла Région Provence-Alpes Côte d'Azur.
1. "Лесовъдство и предприемачество - новата европейска лобистка организация - от ENFE до
CEETTAR ". Симо Jaakkola. CEETTAR, Асоциацията на европейските земеделски и горски
предприемачи.
2. "Зелени работни места в сектора на горското стопанство". Andreas Бернаскони. Pan Берн AG.
3. "Умения за следващите десетилетия - компания гледна точка на възложителя". Simo
Jaakkola. Koneyrittäjät, „Търговска асоциация на финландските изпълнители в горите и
рекултивацията“ и вицепрезидент на CEETTAR;
4. "Въздушни електрически линии и управление на горите". María Viela. Red Eléctrica
Española.
5. "Пример за компания, обучение план и програми за стажове ". Jesús Fernández. Forestal Catalana.
6. "SocialForest: Горско обучение за социално включване". Йоахим Енглерт. SocialForest.
7. "Оценка на рисковете за безопасността в горите: психически стрес в Focus". Joachim
Морат, KwF /Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik.
Психически стрес става все по-важен въпрос в германското общество и предприятия. то се
счита за уместно при осигуряване на безопасността в промишлеността и в горското стопанство.
Приблизително 30% от служителите в Германия страдат от стрес, причинен от работа в околната
среда. Психическия стрес може да се превърне в третата важна причина за отпуск по болест.
....................
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Block II: „Новите предизвикателства в горското стопанство – обучение в един променящ се свят: в
случай на диви местности, пожари управление на риска за живот в общността"
Председател: Eduard Plana, Forest науките център на Каталуния.
Диви местности и горското стопанство трябва да се справят с нови приложения и изисквания,
заплахи и възможности, които са модифициращи в известна степен парадигмите на старите
връзки между горите и общество. Обучението трябва да се адаптира към тези промени, толкова
бързо, колкото мениджърите на горски местности, трябва да са в състояние да отговорят на
новите изисквания. Wildfire риск е пример за това, когато, заради глобалната промяна, риска
трябва да се предвижда не само в горите, но и в къщи. Пожарите са по-тежки от всякога, или те
играят роля в страните, в които те са пренебрежимо малко. Тази сесия подчертава пожариte в
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8. "Въвеждане на нови технологии на телепроучване в горското стопанство техническо обучение".
(приложение на дронове в ГС) Alejandro Cantero и Мануел Валбуена. HAZI;
9. "Търтеите в обучението на горите. Когато бъдещето става настояще ". Антонио Кабайеро.TSA
CENTER - Centro де Tecnologias у Soluciones Avanzadas.
10. "Forest Precision - инструмент, за да помогне на операторите да се избягват инцидента". Pedro
Рамос. ANEFA / Forestfin, Florestas д Afins, Lda. ;

диви местности, като пример, за да се обсъди необходимостта от разширяване на обучението сред
общността, образователните програми, както и международния обмен на поуките, когато нови
парадигми свързани с горите.
Drone изложба TSA CENTER / RPAS Formacion - безпилотен полет.
Демонстрация за възможности за привеждане света на безпилотни самолети малко по-близо към ГС.
Провежда се демонстрация на различни дронове в неназован полет. Един от изводите е, че за горския
сектор, може да бъде от голяма полза.
......................
Вторник, 28 Юни 2016
Блок IV: Иновации
Председател: Joachim Morat - KWF.
1. Панелна дискусия: EFESC- Европейския Chainsaw сертификат. "Европейско удостоверение
Chainsaw (ECC1): Демонстрация на оценка"

Участниците в конференцията имат възможност да присъстват на част от одита, че Европейският
горски и екологичен съвет за умения (EFESC) ще признае, Forest Science Centre на Каталуния
за Национална агенция EFESC - Испания. Така че, вие ще видите как оценителите на Центъра за
Formació Forestal Especialitzada, първа оценка център на Испания, са проверени от одитор EFESC
от Комитета по стандартизация и как одиторът изпраща резултатите от проверката с помощта на
мобилно приложение, разработено от Inverde.

2. "Пътеводител за критериите за класификация на стояща дървесина на корен на Каталуния".
Eduard Correal. Forest Science Centre на Каталуния.
3. "Проектът HAMMER: иновативна европейска червено на дигитализирани «marteloscopes» за
лесовъдско обучение". Philippe JEGO.CFPPA Bazas.
4. Проверете вашите дървесни маркировъчни умения! Посещение на marteloscope Demorgest LIFE +
проекта в чер-борова гора: A Virtual маркировка на всички дървета в насаждението за
професионално обучение. Teresa Baiges. Център де ла Propietat Forestal.
Блок V: Добре дошли в Boix Дъскорезница.
Председател: Eduard Correal, INCAFUST- Forest Science Centre на Каталуния.

Компания, която осигурява гарантирано качество и вярва в хората, като един от най-големите си
активи, така че една от целите им е да се разработи професионален екип, както и непрекъснатото
подобряване на системата за здраве и безопасност при работа. Допълнителна информация:
http://www.serradoraboix.com/en/home.php

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА EDUFOREST
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ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ КОНФЕРЕНЦИЯТА, РЕШЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ.
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Сряда, 29-ти юни 2016
Блок VI: Иновационни проекти и международно сътрудничество.
Резултати от втория ден. Иновативни проекти и международно сътрудничество - Паневропейски /
International сертифициране на компетенции. Председател: Том Embo, Inverde.:
1. "Инструменти за обучение на умения на учителите; Интегрирано обучение на езиковите умения и
горски умения ". Хакан Hulebo и Бернт Андерсон. Stora Segerstad Naturbrukscentrum.
2. "Обучение на недървесни горски продукти: на медицински и ароматни растения, при
диво събиране като занаятчийското производство ". Eva, Forest Science Centre на Каталуния.
3. "ТЕМПУС проекти в Университета на Лейда: Подкрепа за професионално обучение в
устойчиво горско стопанство (SUSFOR) ". Хорхе Alcazar, Университета на Лейда и Зоя Yampilova
(видеоконферентна връзка), Бурятия държавна академия на земеделието.
4. Interreg програма. Denis Boglio. Forest Science Centre на Каталуния. Еразъм +. Arnau Пико. Forest
Science Centre на Каталуния. Други програми?
5. Семинари за иновативни идеи-предложения, въведени в рамките на конференцията.

***

LIGNA - WOOD Industry Summit 2017,
гр. Хановер 22-26 май, 2017 г.

LIGNA е ТОП събитието за развитие на технологиите в горите и горската индустрия
На основание покана на KwF „Съвета на настоятелите за дейности и технологии в горите“ Германия,
БУЛПРОФОР организира посещение на едно от най-реномираните в Европа и Света изложения в Клъстъра
„Гори - горска индустрия“ WOOD Industry Summit 2017, по-известно под
името LIGNA.
LIGNA - WOOD Industry Summit 2017, Hannover
Monday
22nd May 2017

Tuesday
23rd May 2017

Wednesday
24th May 2017

Thursday
25th May 2017

Friday
26th May 2017

11:00 - 15:00 ч

15:00 - 18:00 ч
Церемония за
награждаване на
немски
строителни
материали от
дървесина

Роля на
ресурсните
пътища и
инфраструктурат
Превенция на
а в горите за
Горските
осигуряване на пожари, контрол
устойчиво горско
стопанство

Управлението на
превозния парк оптимизация на
логистичната
верига от гората
до
преработвателя

Посещението на двамата представители на БУЛПРОФОР беше съпроводено с предварително
уговорени срещи с:
1. Специална обиколка на палатата и щандове на KWF , съпроводени от и със среща
Йоаким Морат. и
2. Среща с Д-р Диц (от KWF) за участие в срещата по проекта за твърдата дървесина;
3. Среща с: Кристиан Пфайфер, глобален директор на LIGNA & Woodworking Events, от
страна на Изложението се присъединяват още двама души: - г-н Александър Върст,
старши вицепрезидент за глобални продажби и международни търговски панаири и
г-жа Симона Ердман - Разработка на портфолио за дървообработване и подови покрития.
Разговорите бяха относно възможното сътрудничество между БУЛПРОФОР и LIGNA
WOOD Industry Summit, за сътрудничество и евентуално водещо партньорство от тяхна
страна за възраждане и провеждане на българското изложение на БУЛПРО ФО Р
„TECHNOFOREST” под тяхна егида.
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15:00 - 17:00 ч
"Избрани
политиките на ЕС
за сектора на
Горско
стопанство"

Forest 4.0 Програмен
продукт - Визия
или Бъдещето
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WkF проектът за
твърдата
дървесина

