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Въведение: УС – на БУЛПРОФОР
� Членове: 

> А.Стефанов - Председател, 
> Дима Радославова - Зам.Председател (отг.   

технолог.и иновации) и членове: 
> Васил Стипцов (отг. Обуч.и квалифик.)
> Даниела Петкова (изп.секретар, отг.по кач.)
> Станка Насташова (отг. бюджет и финанси), 
> Стефан Самаринов (отг.частна лес.пр-ка), 
> Йордан Руснаков

� Заседания: 4(04.06; 27.08; 15.10.10 и 28.01.11)
� Решения : 29, от които по обективни причини

не са изпълнени 5
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ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

• ОБУЧЕНИЕ и КВАЛИФИКАЦИЯ

• ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ: Юбилейното издание
“10 години БУЛПРОФОР”

• КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

• ВЪТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИОННА:
• Чествания и награди

• Взаимоотношения с ДАГ, НПО, ПРОЕКТИ и др.

• ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПАРТНЬОРСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СТРАНАТА И ЕВРОПА



4

ОбучениеОбучение ии квалификацияквалификация

ОСНОВНИ ТЕМИ (1)

• Проведени ТРИ семинара
1. Извънреден - по време на ТЕХНОФОРЕСТ в Интер Експо

Център, гр.София на 24-25.03.2010
ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН ГС СЕМИНАР

Модул I : Национална кръгла маса – Представяне и обсъждане на официалния

проект на Закон за горите

Модул II : По 5 модули свързани с ГС и дейността в горите (20 теми+1)

2. Пролетен семинар, 03–05.05.2010, Юндола
1. Групов мениджмънт на дребната горска собственост – Групова горска

сертификация - Сертификация на горските предприемачи – „CeFCo”
2. Оценката на гори и земи от горския фонд в светлината на новата

наредба (изменена и допълнена /ДВ бр.38/21.05.2010г) 
3. Технологични възможности за дърводобив в труднодостъпни басейни

4. Указания за прилагане на Концепцията за природосъобразно производство

на висококачествена дървесина
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ОбучениеОбучение ии квалификацияквалификация

ОСНОВНИ ТЕМИ (2)

• Проведени ТРИ семинара
3. Есенен семинар, 18-20.11.2010,  уч.база Юндола

• Новия закон за горите и някои от най-важните подзаконови актове, чиято

изработка сега започва;

• Въпроси от практиката – планиране и изпълнение на възобновителни сечи

в гори от НМ НАТУРА-2000; конкуренцията на пазара на дървесина

• Представяне и обсъждане на новата концепция за бъдещи дейности на

БУЛПРОФОР на полето на сертификацията на умения и

компетентности, на ГС управление по PEFC и за реципрочното обучение

на горските предприемачи, и практикуващи лесовъди. Международни

проекти на хоризонта.

• Проекта на БУЛПРОФОР за обучение чрез информационни дейности по

ПРСР, теми, срокове, бюджет, отговорности на регионалните

представителства на БУЛПРОФОР.



Посещения за обмяна на опит в страни от ЕС :

• UEF – не можахме да посетим годишната конференция в
Анеси, Франция (10-13.06.2010 г)

• ENFE – FSC работна среща по проекта CeFCo на Боровец
(21-23.07.2010) с присъствието на Едгар Кастенхолц и Шоана
Хъмфри + п-ли на 3 групи от Булпрофор + Ж.Богданов и
М.Борисов.

• ENFE – годишна конференция в Лисабон 27-28.09. 2010 и ANEFA /
ENFE Семинар за ролята на контракторите в събирането на
дървесина за енергийни нужди

• ENFE – 8th  М/нар. среща за установяване на ‘European Chainsaw 
Certificate’ и на EFESC съвет за сертификация на моторни

секачи, Брюксел 06-07.10.2010 год.
• FAO – ENFE  Междунар.семинар за въвеждане на наръчника за

добри ГС практики при контракти за дейности в ГС, Букурещ
15-19.12.2010.

ОбучениеОбучение ии квалификацияквалификация
ОБМЯНА НА ОПИТ
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ИздателскаИздателска //информационнаинформационна/ / дейностдейност

• 2010 година – година на застой

Единственото изцяло подготвено и издадено от нас
ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ

“2000 – 2010 
10 години БУЛПРОФОР”

Което синтезира в себе си всички най-важни моменти
и дейности на сдружението, в т.ч.: нашите членове, 
всички проведени курсове за квалификация и
семинари, издания, чествания и наградените от нас
с нашите награди “За особени заслуги в лесовъд-
ската практика”, ТЕХНОФОРЕСТ, по-важни писма, 
предложения и др.материали, свързани с дейността.
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ИздателскаИздателска //информационнаинформационна/ / дейностдейност

ПЕРСПЕКТИВИ

Иначе ние не сме се отказали от Мисията която е: “да се
утвърждаваме /въпреки пропуснатите 2009 и 2010г/, 
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 (сега е спраян) и ww.bulprofor.org

• Издаване на годишен статистически бюлетин за горския
сектор в България

• Собствено периодично издание – в един хубав ден... 
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КонсултантскаКонсултантска / / лобисткалобистка 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 новия ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ / Участие
в едноименната комисия в ИАГ /има не една от
нашите идеи, които се възприеха, но други - не!

- Акция 2013 г. – Стратегията на БКДМП за
развитие на предприемачите в ГС /26.05.2010 и на
02.11.10 – Мерки за по-бързо излизане от кризата;

- РА ДФ Земеделие работа в Експ. Комисия за
осигуряване на прозрачност по “горските
мерки” 28.05.10;... 14 и 21.01.11;  

- Отраслеви съвет за тристранно сътрудничество
към МЗХ (10.03.10;16.04.10 г...)

- Работна група в БСК по определяне на
Миним. осигурит.прагове за ГС дейности за
2011 г (14.09.2010)
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КонсултантскаКонсултантска / / лобисткалобистка дейностдейност

ОСНОВНИ ТЕМИ (2) 

• Участие в работата на Националния консултативен съвет по
охрана на горите; Междуотраслевия координационен съвет по
пожарите; Национален съвет по горите; 

• Срещи/работа с експерти на СБ и наши, разработващи
стратегическите,законовите и подзаконови документи и
анализи (28.01.10;18.02.10;29.04.10; + 2 срещи в подкрепа на
институц.реформа – 11 и 24.01.2011 с 3-те раб.екипа) 

• Участие в работни групи, комисии към ДАГ/ИАГ (“Комисия
за конфликти”- спря дейността си, “Комисия за вписване в
Публичните регистри към ИАГ” – ние се оттеглихме); Комисия за
оценка на горите по базисни цени.

•Участие в национални съвещания и местни инициативи, 
посещения на обекти, дейност по места на членовете на
нашите структури – ГИЦ от Горската мрежа за консултиране и
предприемачество , в т.ч: Съвещание за стопанисване на
недържавните гори в региона на РДГ Ловеч (....2010 ?), 
Национално съвещание по буковите гори (с.Бързия ......?), 
Регионално съвещание за стопанисване на иглолистните
култури извън естествения ареал на разпространение (Елхово
– Средец .....2010?); съвещания по маркиране (масово участие
по ДГС/ДЛС); 
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КонсултантскаКонсултантска / / лобисткалобистка дейностдейност

ОСНОВНИ ТЕМИ (3) 

• Участие в дискусии, спорове, срещи приемане на общи
изисквания и условия към политици и институции за оцеляване
на горския бизнес ! Протестни писма до различни инстанции,  
вкл. със сигнали от наши членове, за казуси като напр.:

- До МПредс./МС/НС и др.ведомства писма/протести: от 02.06.10 
Позиция на БУЛПРОФОР относно горското планиане, вкл. в проектЗГ; 
02.08.2010 “ Декларация на “Коалицията – Да спасим горското предприе-
мачество в България” (за неприемливи текстове в ЗГ); 07. 11.2010 
Становища на БУЛПРОФОР по проекта на МЗХ за ЗГ; Отворено писмо до ББ
относно Случаят „Свилоза” и интервю на собственика Красимир Дачев
пред Агенция „Фокус” от 27.12.2010 год..

- До ИАГ: от 07.01.2010 Съгласуване на измененията на „Наредба за
определяне на базисни цени...”; от 31.03.10 за изтегляне на предста-
вителя на БУЛПРОФОР от комисията за издаване на удостоверения...; 
от15.05.10 до Д-ра на Служба Инспекторат към МЗХ за казуса с конкурс в
ДГС “Габрово”; от 23.09.10 за дискриминиращите условия по ЗОП за избор
на изпълнител на залесит.дейности по М223; от 21.10.10, относно з-д за
сформирана раб.група по наредбата за инвен -таризация и планиране; от
20.10.10 до МЗХ/ИАГ относно неплащането по договори за ЛУП; от
02.02.11 за нарушения и неизпълнение на законови разпоредби от страна
на отговорни слугители – директори на ДГС/ДЛС; от 02.02.11 за странни
обстоятелства за възлагане на изработката на ЛУП на ДГС Смолян след
обжалване;
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КонсултантскаКонсултантска / / лобисткалобистка дейностдейност

ОСНОВНИ ТЕМИ (4) 

• Участие по покана на ENFE в проучване “конкурен-
цията на държавните горски предприятия с
горските контрактори” предназначено за ЕК и
EUSTAFOR - на ниво предприемаческа гилдия в
страните членки на ENFE /с информация от тях/  ... 
Данните за БГ и Румъния са най-тягостни (беше
разпространено и обобщено/анализирано анкетно
проучване сред БГ предприемачи – членове и
нечленове на БУЛПРОФОР);

• Участие в EU проучване за възможните насоки за
обучение на горските предприемачи (проект
ConCert) с оглед на тяхната европейска атестация и
сертификация (на база на това европейско проуч-
ване за най-важните познания и умения на
контракторите, ние съставихме програма за
обучение и с нея кандидатстваме по мярка-111 на
ПРСР за обучение на горските предприемачи у нас)
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КонсултантскаКонсултантска / / лобисткалобистка дейностдейност

ПЕРСПЕКТИВИ

• Създаване и активна работа в Националната браншова
организация в бранша “Горско стопанство” (НБО-ГС)
Аутсорсване от ИАГ на НБО-ГС дейността по вписване в
регистрите и тяхното поддържане

• Налагане на добра конкурентна среда за ЧПЛ и на ГП, лобиране
за недопускане на “лоши” предприемачи и ЧПЛ в гората

• Пряк ангажимент и работа в PEFC-Bulgaria , Съюз за
подкрепа на горската сертификация, където БУЛПРОФОР
е учредител. Участие в раб. група за създаване на БГ национал
ни стандарти и технически документи, съгласно изискванията на
PEFC-International. П-лят на УС на БУЛПРОФОР + още един член
на УС са избрани в УС като Изп.секретар и Зам.П-л и ще участват
най-тясно в дейността по тяхната изработка и утвърждаване.

• Участие в разработката и в определен момент като национална
агенция (сертифициращ орган) по 2- нови Европейски стандарти
EFECT & ECC за сертификация на горските предприемачи и на
работниците – моторни секачи.
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ОрганизационнаОрганизационна дейностдейност

ОСНОВНА ТЕМА

ПОД ЗНАКА НА ЧЕСТВАНЕТО НА

10 год. ЮБИЛЕЙ на БУЛПРОФОР (2000 - 2010)

Едновременно провеждане на следните събития:
• Юбилеен сборник „10 години БУЛПРОФОР”
• Представителна и Работна сесия на ОС (24.03.2010) 
• Честване на 10 годишния юбилей на Официален коктейл в

ИЕЦ и Вечеря за членовете – 24.03.2010
• Годишните награди на БУЛПРОФОР „За особени заслуги в

лесовъдската практика”: „За най-добра лесовъдска
практика-2009” +„За най-добър горски предприемач–фирма
на 2009”

• I-ви НАЦИОНАЛЕН ГОРСКО-СТОПАНСКИ СЕМИНАР (24-25.03.10)
• Специализирано изложение за горска техника и технологии

“ТЕХНОФОРЕСТ – 2010”
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ОрганизационнаОрганизационна дейностдейност

ОСНОВНИ ТЕМИ (2)

• Седмица на гората – за първи път от много години
нямахме собствено организирано честване .

• Много добри взаимоотношения и съвместни прояви с
побратимите браншови организации СГТФБ и АГФБ, 
както и с тези на ползувателите – основно с БКДМП
(по-малко с АПД).

• Добри взаимоотношения с 2-те НПО на собственици-
те на гори АОГ и СНСГБ “Горовладелец”.

• Не особено добри взаимоотношения с ЕКО -
организации (напускане раб.група по FSC, заради
участие в учредяването и в раб.група по PEFC)

• Много добри позиции в международен план, 
задълбочаващи се връзки и ползи от
сътрудничеството ни с ENFE (най-вече) и UEF.  
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ОрганизационнаОрганизационна дейностдейност

ПРОБЛЕМИ

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

• Много слаба събираемост на членския внос и на допълнителните

вноски - финансов колапс, липса на дейности, поради липса на

финанси – омагьосан кръг

• от дължим чл.внос 21530 лв /6400 заложен/ - събран: 2658 лв
от дължими допълн.вноски 20424 лв /6100 / - събрани: 840 лева

Впредвид обаче на продължаващата и задълбочаваща се криза

сред горската предприемаческа гилдия (повече от най-
песимистичните прогнози тогава), към дата14.10.2010г, УС
отчете, че още по-важно е в този необичайно тежък момент, 
оцеляването на нашите членове частнопрактикуващи лесовъди / 
предприемачи които изпитват неимоверни затруднения и взе

специално решение да спре временно изпълнението на това

решение до повторното произнасяне по него на

предстоящото ОС.
• . 
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БУЛПРОФОР – обобщение
ПредизвикателстваПредизвикателства -- СледващиСледващи стъпкистъпки (1)(1)

• Създаване на Нац. Браншова Организация в бранш «ГС» и
поемане на подобаваща роля в нея

• Пререгистация на членовете според новоприетия Устав и
създаване на Регистъра на БУЛПРОФОР;

• Оптимизиране на броя и функциите за активизиране дейността
на нашите регионални/местни ГИЦ и на 3-те профес. 
Центрове , като структури на Горската мрежа за
консултиране и предприемачество, вкл. по ЕU
фондове/програми

• ? Проект по М-111 на ПРСР за обучение чрез
информационна дейност в сесии 18 месечна програма
/намиране на финансов ресурс за старт.

• Нова локация и партньор (?) за специализирано-то
изложение за лесовъдство, горска техника и технологии в
България – ТЕХНОФОРЕСТ.
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• Възстановяване на Системата за управление на
БУЛПРОФОР и усъвършенствуване на организацията
и провеждането на сертифицира-ните по ISO
9001:2008 дейности; 

• Съдействие за наши членове – предприемачи за
сертификация по ISO 9001:2008, а после по EFECT

• Работа в рамките на “PEFC-Bulgaria СПГС”, където
БУЛПРОФОР е учредител. Обучение на наши
членове за одитори и в следващия етап –
стартиране на сертификационния процес.  

• ? Стъпки за поемане роля като национална агенция
по сертификация на моторните секачи по европей-
ския стандарт ECC, чрез членство в EFESC.

• Засилване на взаимодействието и съвместните
действия с партньорските организации (извън
формата на НБО-ГС: БКДМП, АПД, АОГ, НСНСГ ...

БУЛПРОФОР – обобщение
ПредизвикателстваПредизвикателства -- СледващиСледващи стъпкистъпки (2)(2)
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В заключение ...........

БлагодаряБлагодаря заза вашетовашето
вниманиевнимание!!

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


