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Въведение: УС – на БУЛПРОФОР
� Членове: 
> А.Стефанов - Председател, 
> Дима Радославова - Зам.Председател (отг.   

технолог.и иновации) и членове: 
> Хинко Гечев (отг.междунар.отнош.), 
> Йордан Терзийски (отг. етика и лоялност),  

Представител на ръководството по кач-во
> Васил Стипцов (отг. oбуч.и квалифик.)
> Даниела Петкова (изп.секретар, отг.по кач.)
> Станка Насташова (отг. бюджет и финанси), 

� Заседания: 4 / 4 протокола, 
� Решения : 50, от които по обективни причини

не са изпълнени само 6
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

• ОБУЧЕНИЕ и КВАЛИФИКАЦИЯ

• ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

• КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

• ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИОННА:
• Структури – ГИЦ от Kонсултантската система
(Горска мрежа за консултиране и
предприемачество)

• Чествания и награди

• Взаимоотношения с ДАГ, НПО, ПРОЕКТИ и др.

• ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПАРТНЬОРСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СТРАНАТА И ЕВРОПА
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ОбучениеОбучение ии квалификацияквалификация

ОСНОВНИ ТЕМИ

• Проведени ТРИ семинара
1. Пролет’08 /С-ца на гората, 03.04.2008, Форум-Централ

• Политиката на ЕС и България в областта на
производството на енергия от възобновяеми
енергийни източници. Потенциал и пазар на
дървесната биомаса за енергия в България
от Д-Р ИНЖ.  ЛЮБЧО ТРИЧКОВ – Началник Отдел, ДАГ

• Проекти на наредбите по Програмата за
развитие на селските райони по мерки 122, 
223, 226 и др. от инж. Станислав Банчев – гл.
eксперт в ДРСР в МЗХ

• Структурните инструменти на ЕС в България
от доц. д-р И. Палигоров – Декан на Ф-т Стоп. у-е в
ЛТУ
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ОбучениеОбучение ии квалификацияквалификация

ОСНОВНИ ТЕМИ

2. Пролет’08 /Дряново, 19-20.06.2008 год.

• “Тополите - добра и сигурна инвестиция” от д-р
Иван Васев, Директор на ОС по тополите в Пазарджик

• “Насичане и раздробяване на дървесината на
трески за биогорива и енергия” от доц. Стефан
Стоянов, у-л на “Мина” ООД

• „Природосъобразно производство на качествена
дървесина – прилагане на немския опит при
извеждане на отгледни сечи без материален добив”
от д-р Ценко Ценов, нач.отдел в ДАГ

• Указания №3/№5 за “провеждане на неравномерно-
постепенна сеч” и за „изборно прореждане за
трансформация на насаждения” от д-р Ценко Ценов

• „Оценка на гори и земи от горския фонд – новости
в нормативната уредба” - цикъл презентации от
доц. Даниела Георгиева от ЛТУ
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ОбучениеОбучение ии квалификацияквалификация

ОСНОВНИ ТЕМИ

3. Есен’08 /Велинград, 19-20.06.2008 год./1/

• „Дърводобивът в България-състояние и
перспективи за развитие” от проф. Д. Динев/Дир. 
ОСДГ, Бургас

• „Модели за организация и управление на
общинските гори” – информация за срещата в
град Ветово и учредяването на Асоциация
«Общински гори» – от изп. директор инж. 
Тих.Томанов

• „Дейности по оперативните програми, 
финансирани от ЕС, в които може да се развива
предприемачеството” – инж. Стефан Банчев –
гл.експерт в Д-я РСР в МЗХ и доц. И.Палигоров – декан
на ф-т Стопанско Управление в ЛТУ
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ОбучениеОбучение ии квалификацияквалификация

ОСНОВНИ ТЕМИ

3. Есен’08 /Велинград, 19-20.06.2008 год./2/

• Представяне на система „Електронен превозен
билет”; Обучение с терминали -
от.инж.Й.Палигоров гл.експерт оттдел «Охрана на
горите» в ДАГ и фирма Касист ООД

• „Новите постановки в ЗГ и ППЗГ –
практически аспекти касаещи дейността на
ЧПЛ и предприемач.фирми” – от д-р Ценко Ценов –
нач.отдел в ДАГ

• „Дървесина и енергия - новите възможности”
– подборка на презентации от семинар по
едноим.тема в Австрия – инж. Антоний Стефанов
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ОбучениеОбучение ии квалификацияквалификация
ОБМЯНА НА ОПИТ

• Семинари за обучение на наши членове по други
проекти и програми (напр.: за одитори по ISO 9001-
2000; по FSC сертификация и др. курсове за които
изпращаме съобщения до нашите членове)

• Посещения за обмяна на опит в страни от ЕС :
• UEF – Gmunden, Австрия (м.16-19.10.2008) / Семинар
на тема „Дървесина и енергия - новите
възможности” , посещения на обекти – градска
топло/електро-централа, местна/селска топлоцентрала
и др.обекти.

• ENFE –Брюксел (10-11.12.2008) / семинар на тема
“Устойчивото ГС се нуждае от устойчиви горски
предприемачи”, с участието на членове на ЕП и ЕК

ПОВЕЧЕТО (семинари и обмяната на опит в чужбина) с
НЕОЦЕНИМАТА ПОМОЩ НА Г Т Ц - Проект Родопи
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ОбучениеОбучение ии квалификацияквалификация

ПЕРСПЕКТИВИ

• Адекватна активност на двата центъра на Булпрофор “Център
за устойчиви практики и иновации в горското
стопанство” и “Център за насърчаване на
професионалното обучение и квалификация в горското
стопанство”, в тясно взаимодействие с ЛТУ – центъра за
предприемачество, профес. горски училища и др. 

• Разработване на проекти за финансиране на предприемачите
и на собствениците на гори от фондовете на ЕС (по ПРСР, по
ОП “Конкурентоспособност” и др. / основно чрез възлагане на
професионални project-makers), или самостоятелно

• Курсове за атестация и придобиване ниво на професионална
квалификация от ЧПЛ / горски предприемачи

• Взаимодействие с БСК, организиране на съвместни прояви за
горските предприемачи

• Финализиране участието ни в проекта COMFOR
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ИздателскаИздателска //информационнаинформационна/ / дейностдейност

• 2008 година – година на застой
(в условията на финансов недоимък и

организационна недостатъчност не можахме
да изпълним дори едно от предвидените 6 
издания)

● Разработка и въвеждане на “Българския горски
форум” – интегрирана част от www.bulprofor.org
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ИздателскаИздателска //информационнаинформационна/ / дейностдейност

ПЕРСПЕКТИВИ

С оглед утвърждаване / поддържане на нашия
“Издателски център” като един от основните източници
на актуална информация и специализирана литература в
целия горски сектор:

• Издаване на собствен периодичен Информацио-
нен бюлетин / Електронен вестник , в т.ч. 
използуване на информац.поток от нашите
европейски партньори (ENFE, UEF, PROSILVA EU, 
CEPF, FSC, ECE-FAO-ILO, WALDPEADAGOGIK и др.п.)

• Поддържане на “Българския горски форум” , горския
портал www.bulfor.net и ww.bulprofor.org

• Издаване на годишен статистически бюлетин за горския
сектор в България

• Собствено периодично издание – в един хубав ден... о
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КонсултантскаКонсултантска дейностдейност

ОСНОВНИ ТЕМИ (1) 

Експертните мнения, становища, разработка на
проекти за нормативни документи и др.п. на
БУЛПРОФОР се търсеха и се предоставяха по
вид и адресати, както следва:   

• По проекта на новата наредба за условията и
реда за регистрация на ЧПЛ и на предприема-
ческите фирми / Участие в едноименната
комисия в ДАГ /дадено е предложение за
новата комисия да бъде на паритетен принцип;

• Предложения по вариантите на ЗГ, в т.ч. С
другите браншови организации, с Асоц. 
“Общински гори”. Проведоха се две срещи с
полит.сили от Парламента /05.03 и 18.08.08/, за
внасяне на наши предложения
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КонсултантскаКонсултантска дейностдейност

ОСНОВНИ ТЕМИ (2) 

• Участие в работата на Националния консулта-
тивен съвет по охрана на горите(05.03.08);

• Участие в работата на Междуотраслевия коор-
динационен съвет по пожарите (03.04.08) ;

• Участие в новосформирания Национален съвет
по горите (30.06 и 16.12.08);

• Участие в атестационната комисия към ЛТУ по
оценка на специалностите във факултет ГС и СУ
(18.03.08)

• Участие в Национално съвещание по проблеми на
Бързорастящите горско-дървесни видове в
ОСБГДВ гр.Свищов (9-10.10.08)

• Среща с експерти на Световна банка по проблеми
на ГС развитие и управление на сектора, София –
07.10.2008.
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КонсултантскаКонсултантска дейностдейност

ОСНОВНИ ТЕМИ (3) 

• Пряко участие в консултирането на едно предприя-
тие за детски играчки за сертификация по FSC /CoC

• По проекта СOMFOR,  за разработка на различните
негови части – за ситуацията на ГС и на горските
предприемачи в България, в т.ч. среща в София на
28-29.10.08;

• Огромна дейност по места свързана с консул-
тирането на недържавните горовладелци – дейност
на членовете на нашите структури – ГИЦ от Горската
мрежа за консултиране и предприемачество, т.е. от
всички вас (без да го осъзнавате)

• Лобизъм – за първи път търсим/даваме предложе-
ния за промени на законодателството на ЕС
/Регламент 1986 – за възможност да се
финансират директно горските предприемачи /на
семинара в Брюксел 11.12.08/ Анекс 1/ Контакти с
българските Евродепутати.
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КонсултантскаКонсултантска дейностдейност

ОСНОВНИ ТЕМИ (4) 

• Участие по покана на ЕК в работата на семинар в
ЕП (Брюксел, 11.12.2008) предшестващ въвеждането на
нов Регламент за определяне на задълженията на операторите
предлагащи дървесина и продукти от дървесина на пазара . В
тази връзка – становище на БУЛПРОФОР до ДАГ
(Анекс 2), потърсено във връзка с изграждане
официалната позиция на ДАГ по регламента
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КонсултантскаКонсултантска дейностдейност

ПЕРСПЕКТИВИ

• Активизиране дейността на нашата Горска
мрежа от ГИЦ, в т.ч. включване в МИК
(местните инициативни групи).   

• Активно участие при написването на НОВ ЗГ и
др. специализирана нормат.уредба

• Засилване на нашата активност при участие в
различните ведомствени/междуведомствени
комисии и органи.

• Участие в разработката на EFECT /общо-
европейската система за сертификация на
горските предприемачи
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ОрганизационнаОрганизационна дейностдейност

ОСНОВНИ ТЕМИ (1)
• Успешна 1-ва година с въведена сертифицирана по
ISO 9001:2000 Система за управление (предстои
годишния контролен одит). Контролен одит /21.02.08

• Участие в ОС на БСК (06.03.08).

• Участие в инициатива на Президента Г.Първанов
“Хубава си моя горо” в София, ЛТУ – 18.03.08.

• Проведохме за Втори път съвместно, заедно с ДАГ и
СЛБ честване на Седмица на гората – държавната
горска администрация – горските предприемачи и
собственици на гори - реалните стъпки към
консолидация на заинтересуваните страни в
горския сектор

• За Втори път нашите награди “За особени заслуги в
лесовъдската практика”- статуетки, се връчиха
както за нашите избранници, така и за тези на и СЛБ, 
от Началника на ДАГ - за всички 7 категории лесовъди
и горски предприемачи /след съвместна работа в
национална комисия по наградите/ (2-то издание /и на
двете/ бе по-лошо от 1-то*)
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ОрганизационнаОрганизационна дейностдейност

ОСНОВНИ ТЕМИ (2)

• Пресконференция за С-ца на гората дадохме 4-те
браншови организации от неучредена нова асоциация(!?/ 
и Честване на С-ца на гората /с наши членове и много
приятели на БУЛПРОФОР /07.04.2008, Форум-Централ

• Среща със Зам.Министър Ана Янкова /МИЕ (16.04.08) 
относно невъзможността горски предприемачи да канди-
датстват по ОП “Конкурентоспособност”, така както не
могат да го правят и по ПРСР

• Участие в церемонията по дипломиране на випуск 2008 
на ЛТУ, награждаване на отличниците на випуска и
на факултет “ГС” (22.05.08)

• Участие в Планиращия комитет към Проект “Родопи” на ГТЦ
/съотв за 2008 г и за 2009 г/. Участие със специални
разработки в областта на горското планиране.

• Много добри позиции в международен план, задълбоча-
ващи се връзки и ползи от сътрудничеството ни с ENFE, 
UEF. След учредяването на PRO SILVA България, преките
ни отношения с EU организация за сега са замразени
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ОрганизационнаОрганизационна дейностдейност

ОСНОВНИ ТЕМИ (3)

• Протестни писма до ДАГ със сигнали от наши членове
/Последното – с редица предложениея, в т.ч.за
създаване на специална комисия към ДАГ, на
паритетен принцип, която да се занимава с проявите
на груби нарушения на професионалните и морални
норми, от страна на служители в с-мата на ДАГ, но също
и от страна на ЧПЛ. (Анекс 3) Комисията предстои да
бъде създадена със З-д на Председателя на ДАГ. 
Разработихме и документ за реда и у-ята за нейната
работа.

• Първата регионална среща по инициатива на ГИЦ
Кюстендил (08.01.09г), за разглеждане на актуални в-си
по прилагането на новите разпоредби на ЗГ и ППЗГ –
Меморандум и РЕЗОЛЮЦИЯ с предложения за промени в
ЗГ и др. нормат.актове (Анекс 4)

• Участие в тематична среща за моделите на стопанисване
на общинските гори / Ветово, 11-12.09.08/

• Учредяване на Асоциация “Общински гори” в гр.Самоков
на 25.09.08, Приветствие (Анекс 5)
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ОрганизационнаОрганизационна дейностдейност

ПРОБЛЕМИ

• Незадоволителен ръст на членската маса, вкл. на
юридич.лица, както искахме и очаквахме.

• Слаба събираемост на членския внос (от обща дължима
сума до 2008 г.- 17000лв, през 2008. събрани само 5097лв.)

• Слаби организационно – координиращи функции на
нашите ГИЦ, не осъществихме съвместни заседания на УС
- ГИЦ с ръководство на РУГ /изключение и добър пример
– работата на ГИЦ Кюстендил – 5 Юридически лица и 2 
физически лица

• Продължаваме да сме с нисък управленски капацитет –
Изп.секретар и Председателя за всичко, (имаме незаети
длъжности, в т.ч. Изп.Директор, администратор за
www.bulfor.net), редактор, превод на материали.

• Не сме регистрирали ЕООД – “ТЕХНОФОРЕСТ”, респ.У-л

Конкретни слабости се посочиха и по насоките на дейност
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БУЛПРОФОР - обобщение
СледващиСледващи стъпкистъпки (1)(1)

• Провеждане на регионални срещи между ГИЦ и
РДГ за идентифициране на проблеми и за тяхното
решаване. Сключване на по-конкретни споразуме-
ния за взаимодействие и сътрудничество на ре-
гионално ниво, като важно условие за равнопоста-
веност между лесовъдите, както и за справедливо / 
профес. отношение към горските предприемачи

• Разширяване обхвата (освен сегашните, на 16 
регионални ГИЦ) и тяхното организационно
укрепване като структури на Горската мрежа за
консултиране и предприемачество;

• Превръщане на БУЛПРОФОР в национално
представителна организация, отговорна за
частнопрактикуващи лесовъди и предприемачи в
горския сектор
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БУЛПРОФОР - обобщение
СледващиСледващи стъпкистъпки (2)(2)

• Създаване на капацитет и успешна дейност на
фирмата за реализация на стопанската дейност
по Устава на БУЛПРОФОР, вкл. за организация и
провеждане на специализирано изложение за
лесовъдство, горска техника и технологии в
България – ТЕХНОФОРЕСТ ЕООД.

• Поддържане на Системата за управление на
БУЛПРОФОР и усъвършенствуване на организа-
цията и провеждането на сертифицираните по
ISO 9001:2000 дейности; 

• Сключване на Споразумение с ДАГ за
публично-частно партньорство в различни
области (вероятно вече при следващото
правителство!), както и за сътрудничество при
организиране на ежегодните чествания на
Седмица на гората, Наградите за лесовъди и
предприемачи, атестационни програми и пр.
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БУЛПРОФОР - обобщение
СледващиСледващи стъпкистъпки (3)(3)

• Като много важна стъпка и постижение ще
бъде, ако на следващото ОС, всеки от
членовете на УС застане пред всички вас и
представи отчет за своята дейност в УС, респ. 
за БУЛПРОФОР ! /така както е в посестримите
европейски организации, а вече и в България /

• УС очакваме да се проявят (да изпъкнат) 
поне няколко измежду членовете на
БУЛПРОФОР, които на следващото Отчетно-
ИЗБОРНО Общо събрание, да можем да
предложим, респ. да изберем като приемници
на част от сегашните членове на УС, вкл. на
неговия Председател ! 
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В заключение ...........

БлагодаряБлагодаря заза вашетовашето
вниманиевнимание!!

ЗаЗа УСУС нана БУЛПРОФОРБУЛПРОФОР
ПредседателПредседател::
инжинж. . АнтонийАнтоний СтефановСтефанов


