ОТЧЕТ на УС на БУЛПРОФОР за РАБОТАТА през 2012 год
( ПРИЛОЖЕНИЕ: Дейности на УС и лично на Преседателя, като представители на БУЛПРОФОР )
По
No Дата, час
Наименование
покана Съдържание / същност …
Забележка
Място
Изказване и писмено предложени АС и 2 души от ИАГ
1 10.01.12
Кръгла маса по общата СС
МЗХ,
10.0 - 12.0
Политика за бъдещия програмен
Гранд х- за промяна в Регламента на ЕС, /само!
период
л София относно подпомагане и на
2

10.01.2012
13.0 -17.0

Кръгла маса във връзка с
промените в Закона за горите

НС Зала
Изток

3

11.01.2012

ИАГ
Зала 500

4

12.01.2012
9.30-15.00

Работна група за изготвяне на
Наредбата за инвентаризация и
горско планиране
СБ по проект за нуждите от
обучение според новия ЗГ

5

17.01.2012
10.0 – 12.0

Пресконференция във връзка с
ПЗИДЗГ и недействащата
/променена Наредба за възлагане
на дейности в горите

Агенция
СофияПрес

6

18.01.2012
15.0 -18.0

Първо четане на промените в
Закона за горите в Комисията по ЗГ

7

14/31.01./02.
02.12
Х 2-4 часа

Работна група за изготвяне на
Наредбата за инвентаризация и
горско планиране

НС
Дондуко
в
Зала ...
ИАГ
Зала 500

8

31.01.2012
10.0 - 2 ч.

Среща на горски предприемачи и
дървопреработватели с М-р М.
Найденов, Хубчева и Кр.Каменов
за ситуацията на дефицит на
дървесина и за промени в
наредбата за възлагане

ИАГ
Зала 500

Х-л
Олимп
Велингр
ад

Дадена информация за медиите /вк Труд и др.
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13.02.2012

Среща на коалицията при
министър М.Найденов, с
присъствието и на депутата Емил
Димитров + Кинанов + В.Хубчева +
Дачев

МЗГ
Малкия
колегиум

горските предприемачи .
Изказвания на позиция по
слабости на наредбата и за
нашите предложения за промяна
Изказвания и конкретни
предложения за организация на
работата през годината

АС, Митко Джоков
АС, Павел Панов

Изказахме нашата концепция за
обучение и квалификация на
заетите в ГС практикуващи
лесовъди, предриемачи и
работници, кoнкретни предложения.
Изложихме нашите аргументи за
причините поради които има
дефцит, срещу наредбата...
стоковата борса и възможността
ДГС/ДЛС сами да извършват
дейност; предупредихме за вс.
Последици за кокуренцията в
сектора и т.н. Наши писма и
декларации....
Изказвания на позиция по
слабости на наредбата и за
нашите предложения за промяна

АС

Работа по изглаждане
/редактиране на текстове на
наредбата

АС, П.Панов,

Около 150 д. Присъстващи с
конкретни искания /предложения
за промени в наредбата и Закона
В т.ч. за местните фирми, за
възлагането, за борсата и др,
които ние обобщихме в нарочна
декларация до медиите.
Постигнаха се 3 отстъпки от МН:
възстановяване продажбата на
сесии, превозните билети на за
12 часа, а за 24 часа; без 25%
преференции за фирми; но за
борсата не иска да отсъпи.
Министъра – временни отстъпки
– спиране на борсата (след провеждане на предст.1-ва сесия);
насрочва среща с борсите още
същия ден, както и такава с

АС, М.Джоков, Емил
Мутафов, Ст.Чанев,
Ст.Ганев, Янушев,
Иван Пенков, М.
Маринкова / БКДМП /
Булпрофор / АГФ +
мн.местни фирми

АС+Д.Дж + Мутафов;
БКДМП – Янушев и
Стефан Ганев +
др. + АГФ -Иван
Пенков, М. Маринкова

АС + АГФ И.Пенков, +

Булпрофор-АС+Д.Дж
БКДМП- К.Симеонов,
Янушев, АГФ–
И.Пенков, АПДБ –
И.Искров, К.Дачев +

Пуснах съобщение до медиите.

10 15.02.2012

Дискусионна кръгла маса по
въпроси за наредбата и ЗГ с
присъстващи от вс.заинт.страни,
вкл от 3-те борси.

МЗХ
Голям
колегиум

За днес имахме насрочен Митинг,
който отложихме, заради
очакванията/обещанията на М.Н.

11 17.02.2012
10.00 – обед

12 22.02.2012

13 23-24.02.12

Написах паметка защо отлагаме
митинга, какво за сега сме
издействали и как оставаме в бойна
готовност – качих я на Инт.стр-цата.
- Подписваме жалба до прокурора
- Пресконф. На М-р МНайденов в/за
Борсата
- 1-ва и последна Борсова сесия за
продажба на дървесина

- Първи МИТИНГ на обединените
горски редприемачи пред МС и МЗХ
Б.Борисов не ни прие, защото сме
нямали заявка (!?).
- Паралелен/Контра-митинг на братя
Коцеви от Велинград, организиран от
МН и ЕД;
- Исканията ни с декларация и
лозунги ...запечатани на фото и
станали предмет на публикации на
повечето медии.
ОС на БУЛПРОФОР
Дневния ред беше спазен,
незавсимо от броя рисъстващи

ССБ

По
маршрут
пред МС
и МЗХ

Хисаря
Х-л

вс.заинт.страни, вкл. 6-та ДП; ще
се направи работна група за
промяна на наредбата и за общи
условия на договорите.
Е.Димитров на тази среща беше
арогантен и каза, че всичко е в
техни ръце – да се съгласяваме.
И.Пенков каза за механизма за
кражби и от там тръгна
приказката за 3-те камиона с
дърва, от които 2 били крадени –
и всичкото сме го правели ние !
вс.заинт.страни, вкл. 6-та ДП,
големите ползуватели, вкл. близките на ГЕРБ нови за биомаса+
ние от коалицията – по въпроси
за борсовата търговия, за
преференциите за големите (те
големмите не ги искат). Очакванията на МН и вероятно на
други, че тази среща ще реши всите и няма да се стигне до
митинги, с каквито ние
заплашваме, чрез медиите...
/поддържаме постоянен контакт
с тях.

АС, М.Дж, + всички
др.активни от др.оргции.

Жалбата е съвместна - относно
кражбите и подпомагането,
което се получава при
борсовата търговия;
Фарс с търговията – с цени за
обезличен 1км д-на на
безценица (24-76 лв/1км) се
продаваха партиди на строго
фиксирани купувачи, Джоков
напр. не го бяха допуснали...
АС – организацията с МВР; 1-ва
фаза около 500 душиТук и
паралелен мини митинг на
Насо-циг.от Вгр, който МВР
разкара като незаконен; 2-ра
фаза пред МЗХ – офиц.вход –
много жирналисти точно тук.
Отказах среща при Министъра
в гол.колегиум, защото там
беше поканил контрамитингуващите

БКДМП – К.Сим;
Ст.Ганев;
Булпрофор – АС,
Д.Дж;
АГФ – И.Пенков

Събрахме се 12-15 човека – срам,
Събранието протече повече като
дискусия какво става с Булпрофор
вероятно хората са улашени и
обезверени от това какво става в
сектора, изплашени са в момента
да не афишират принадлежността
си към сдружението, което се
проявява като активен
КОНТРАПУНКТ на официалната
политика на Министъра и на Е.Д.

АС, Д.Джоков,
Даниела П, Станка
Насташова, Ст.Самаринов, Д.Терзийски,
Митко, Юли Станилов, Хинко Гечев,
Диана, Т.Томанов,

От Булпрофор: АС,
М.Дж (от Пловдив +
100 ч), Ал.Боев,
Ю.Станилов,
Ст.Самаринов, Дани,
Ивайло, Д.Терзийски,
3-рейса от Сърница +
Кърджали (Ст.Чанев ..
От Троян, Ракитово

14 27-29.02.12

Активна работа с медиите,
организация и провеждане на
митинга

СофияПрес
13-14.10

28.02.2012 - пресконференция

15 28.02.2012
14.30

Голяма кръгла маса с участието на НС, Зала
всички заинтересувани групи,
Изток
Десислава Танева, Емил Димитров,
М-р Найденов, 6-та директори на
ДП, от ИАГ и МЗХ, от БСП –
активните и мн.вурналисти.

16 29.02.2012

Голям МИТИНГ в София – 2000
души от цяла БГ. Старт от МЗХ –
там митинг, интервюта, пешком
/под падащия сняг/ периферно през
МС към НС – шествие с
катафалката отпред („Министър
МН погреба / уби горския бизнес в
България“...)
- Паралелен митинг на МН и ЕД
пред МС ...
- Разговори с Божидар Данев и
Слави Бинев

17

01-02.03.12

18 05.03.2012

Второ ОС на EFESC / Европейски
съвет за умения в горите и
околната среда.

Улиците
м/у МЗХ –
МС и
пред Коня
фасадата
на НС

Отново всички представители
активно ангажирани – въпроси
(ок. 20 души – журналисти –
говорим за утрешния голям
митинг – ок.2000 души – наша
декларация /всичките основно са
мое творение!, както и за
предстоящата среща в НС.
Ние всички искаме няколко
основни неща – написани и
казани на всеослушание (за
наредбата и ЗГ), вкл. спиране на
борсовата търговия, нормализир
пазара на дървесина, честни и
равнопоставени условия за
всички, прозрачни правила на
процедуриите... вкл. за дърводобивните фирми, Против са само
2 фирми – от подгласниците на
Е.Д и МН. Те 2-та не приеха
никакъв твърд ангажимент, но
МН искаше да отменим
утрешния митинг!

АС, Д.Дж +
останалите

София и БГ не познават досега
подобна акция на ангажирани в
горския сектор хора. Този
митинг показа на всички че
консолидацията е голяма сила.
Предприемачи от цяла БГ с
ок.50 и > рейса задръстиха
центъра на София... колоната
беше дълга ок.5-600 м. ...

АС, Джоков, +
представителите на
БКДМП, АГФ и
мн.други...

АС, Д.Джоков +
др.представители на
БКДМП, АГФ, АПД +
самост. Фирми
фантоми, нови
фаворити на ЕД и МН

- Разговори за подкрепа от БСК
и Евродепутата за нашата
кауза и за тяхната подкрепа,
изпратих им много материали.
Разминахме се в днешния ден
за среща в Брюксел... – да не
вярваме изобщо на МН....
Брюксел Прие се наръчника за сертифици- АС Европ.Гор- ране на умения за различни дейски дом ности /оператори на мот.триони и

др.); Избрахме членове на УС и
съвети – акредитационен и по
От 14.00 (01.02) до 12.30 (03.02) ОС на
Стандарта; Съгласно решение на
ЕФЕСК –
УС – Булпрофор остава обикновен
член (250 евро чл.внос) а не
национална агенция, с право да
издава европейски сертификати.
Не можах да се преборя с
дискриминационните изисквания
за висок чл.внос (2500) за НА.
Среща на предприемачи с
Ракитово Ок. 300 души от околните села /гр. АС с Калин Симеонов,
Министър Найденов в Ракитово
/Читалище Найденов отстъпи окончателно и Д.Джоков.
спира борсата, няма да има
стратегическите партньори,
Ние подразбрахме, че през уикенда ББ
продажбите на 2 сесии, за
му е скръцнал със зъби и той беше
местниите фирми – да остане

неузнаваемо отстъпчив /че ако има 2ри път катафалка в София ще си ходи
с нея.
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07.03.2012
15.00

Комисия /Раб.група по наредбата за
възлагане

И работа до
09.03.12

Снощи (06.03) вечер М.Найденов по
телефона, сърдит, да не даваме
разнопосочни сигнали .../точно бях
дал интервю на Агенция Фокус и 1:1
се излъчи /в интернет..

20

13-15.03.12

Работна група по Наредбата за
г.инвентаризация и планиране

21

26.03.12
14.00 – 2 ч.

Избор на „Лесовъд на годината“
при Красимир Каменов
Ние нямаме роцедура за 2-ра поредна
година процедура !

преференцията, но да се спазва
безусловно и т.н. всички наши
искания. Работната група по
наредбата започва работа
МЗХ, Гол. Нещо няма да работим както 1-я АС, Д.Джоков
колегиум път, а ще даваме предложения,
които те ще обобщават – Валя
Маринова и Д.Ангелова в срок до
9.03. Ние казахме, че
едновременно ще работим, но и
юе оставаме в готовност за следв.
Митинг, първо да видим как ще
тръгнат нещата. М.Найденов пред
всички фамилиарничи с мен.
На 09.03 – бяха обобщени от мен и
изпратени нашите предложения по
наредбата!
Вършец Представлявах наши професио- АС
нални виждания от името на
останалите лесоустр. фирми.
Участие в комисията, определяАС
ИАГ
ща измежду номинираните...
от/на СЛБ и на ИАГ, но вкл. за
ЧПЛ.
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26.03.2012

Разговори с В.Маринова /секретар
на ИАГ и с Министър МНайденов

ИАГ

23

28.03.2012
15.00 – 3-4
часа

2-ро четане на ЗГ

24

29.03.2012

Консултации при В.Маринова,
разговори с Министъра

25

02.04..12
10.00`- 14.00

Официално откриване на Седмица
Враца,
на гората + коктейл + награждаване Новопостр.
на Лесовъд на годината + за
Стационар
Цялостен принос + за охрана , +
във Врач.
ново! - връчване на ИСО-9001
Балкан
сертификати на ДГС/РДГ .... от М-р
М.Найденов /Дачев стоеше на

НС Дондуков

ИАГ

За странните заповеди и процедури за огромни количества за
определени лица ...
Министъра се обади, че е
уволнил Сашо Йолев, след наше
писмо ... определя среща за 2.04
Изобщо не се съобразиха с наши
аргументи; Емил Димитров
командваше парада ... Върнаха
до 2 ха без ГС програми; ДГС –
до 30% сами да секат; не
събраха г.инвентаризация и
планирането заедно,,,, Изпратих
съобщение до медиите.
Относно текстовете /промените в
Нардабата за възлагане /щели
утре да са готови и предстои да
разпратят до всички обобщения
текст с всички предложения.
От министъра посках наредбата
да работим професионалистите,
а не заедно с „парашутистите“,
т.е. – искаме работен формат. И
чак като стигнем ние до съгласие
– тогава да насрочва големия
формат на комисията за
промените
Вяло: наградите се връчиха без
наше участие. Ние – само от
Булпрофор стояхме настрани,
дори след + сигнали, които
Министъра се опитва да дава.
Иначе това беше празник само
на служителите, но не и на
сектора като цяло!

АС, Д.Джоков,

АС, Д.Джоков + др.

АС

АС, Даниела,
АС,Д.Джоков,
М.Маринкова,
Други наши
асоц.членове, които
са служители към
новите предприятия /

страна
Среща с Министъра по негова
покана на 10 очи с нас за наредбата
и ситуацията – той даде пълно
доверие на В.Маринова (а не на
Хубчева, която е човек на ЕД),
– разиграваше пародия....пред нас.
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05-07.04.
15.00 ч

Семинар на БУЛПРОФОР +
честване на Седмица на гората +
ритуално залесяване
+ Награди – Грамоти за 2012 г: „За
най-голям принос към горските
предприемачи“ – Д.Джоков; „За
Особени заслуги към горското
предприемачество“ – Дим.Янушев
(БКДМП, Ракитово), Реджеп
АлиМехмедов (Сърница) и Евтим
Мутафов (Булпрофор – Доспад)

27

11.04.2012

Ново заявление за регистрацията на
БУЛПРОФОР като бранш.орг-я по ЗГ

28

11.04.2012

УС на PEFC – България,

29. 18.04.2012
11.00 –
1,30ч

17-18.00 ч.

Среща със Зам.Ректор доц.Румен
Томов за БГ-Американския проект
„Създаване на Служба за
консултантски услуги в областта на
биологичните ресурси” – БИОРЕКС,
съвместен проект – договор м/у ЛТУ
и Орегонския Държ.У-т.
Точно 1 год след първата среща с
тях, отново тук на същото място.
Среща с американски професори и
консултанти от Орегон, USA

РДГ.... директорки
Врач,Балкан– среща за големите (Поля, Цветелина ...)
конкурси, които се подготвята (за
спирането им докато тръгне
наредбата); за процедурите за
местните фирми ( Ботьо Арабаджиев е следващия след Йолев,
ако не ги оправи / Джоков го
спаси); за наредбата – защо се
бави и т.н., заплаши че ще уволни
всички директори по Чепинското
корито и др.п. обещанийца.
Ок. 20-25 членове и
Уч.база ЛТУ Семинара е с Лектори от ИАГ:
Ценко
Ценов
+
Мартин
Иванов
гости,
в т.ч. от БКДМП,
Юндола,
...за
промените
в
различни
ИАГ,
ЛТУ,
РДГ Ловеч и
Г.Разсадник
наредби: планирането, охрана и др.
контрол; АС – относно нашите
предложения по ЗГ и какво и как
На залесяването –
се приема; Даниела за оценките. само 10 човека.
Вечер на лесовъдите – ок. 25
души присъствие (поради
същите, но и други, покомплексни причини), всеки път
регистрираме намалено
присъствие на наши членове на
подобни мероприятия

МЗХ

Мудис
Шипч.
проход

ЛТУ

Втората вечер – съвсем минорно
– за професура почерпи
проф.Палигоров и Зеврипанов.
След 4 месеца въртене, МЗХ
нямало изработена процедура и
сега вече я направили, затова ме
помолиха да си изтегля старото
заявление (с приложени
документи) и отново с днешна
дата да го подам!
Разпределение на задачите
направихме – Системата и
процедурата да се напишат –
Иван и В.Стипцов; Аз ще оправя
превода на англ.език с
термините и чек листата за
приравняване с оригинала.
Демонстрация пред мен на
плановете на ЛТУ за
осъществяване на модел за
създаване и работа
съветнически механизъм за ГС
консултации ... възможности за
партньорство – аз с/към нашите
ГИЦ (доколкото ги имаме).

АС – при Спас
Тодоров, р-л звено към
МЗХ

АС, В. Стипцов,
Томанов (КС).

АС

АС.
За съжаление нищо
зала в
конкретно за нас не
катедра
последва през
по
Как могат /с какво да ни помогнат изтеклата година. В
Лесовъдс – аз казах, юе имаме структури и Орегон отидоха 2
този проект за ПЧП между ЛТУ и държ.служители
тво
Булпрофор е една възможност
/Т.Кръстев +....
за бизнес-наука в полза на
От което нищо не
недърж. собственици на гори
последва !!!
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19.04.2012

31

7-9.06.2012

32

03.07.2012
10-12.30

33
34

11.07.2012
16.07.2012

35

10.08.2012

36

16.08.12
14.00

37

05.09.2012
13.00 – ок.2ч

38

4-5.10.2012

Среща с представители на
БКДМП
Американското посолство и
Федералната агенция по горите
2 жени,
Те ще предприемат действия да
информират посланик Уолрих и да
организират евентуална среща с
него /те имат ангажимент поет още
при ЗамМ-р Г.Костов и пръст в
приемането на ЗГ през 2011 г.
Изложение „БулФорест Шоу“
М.Мечи
Участие на БУЛПРОФОР, 15.м2
Чал / Чеоткрита площ – маса
пеларе

Трябваше да изброим всичко,
което не ни харесва във
промените в ЗГ и Наредбата,
искаха информация общо за
бизнес климата и проблемите на
бранша. Нашите протести –
исканията и т.н. Дадох на БГ език
наши декларации, протести и
писмото до прокурора и пр.

Представяне на издадени книги,
вкл. Горска Тиология и общо
дейности на Булпрофор, заедно
с Ю.Станилов . Подарък на М-р
Найденов – торбичка с наши
издания /продажби за около 300
лева / Дендробиометия – 2 изд...
Обществено обсъждане на ПЗИДЗГ НС, Зала Поставих отново нашите
искания, допускат се нюанси – от
Изток
30 на 25% за самостоятелно от
ДП, както и забраната за ЧЛП от
служителите в ДГП .
УС, участва в намален състав
ЧРД на Дани в Трън
Гр.Трън
Там
се фиксираха няколко важни
Среща с юрити към КЗГ към НС при НС,
неща
от нашите предложения,
Десисл.Танева
кабинет на
пписмено
връюени на 29.06.12.
Д.Танева
т.напр. 25% самост.работа за
ДП, забрана за частна практика,
за имотите до 2 ха и др.п.
Разглеждане на проекти, които
Участие в работата на Комисията за РА ДФ
прозрачност по „горските“ мерки на Земеделие са първоначално одобрени или
отхвърлени частично по мерките
ПРСР.
за залесяване и превантивни
дейности /основно кандидати
ДГС/ДЛС.
Комисия по наредбата за възлагане
ИАГ, След дълго мълчание се
на дейности в горите.
зала 500 възобнови нейната работа.
Имаха намерение това да е
последна среща, но аз се
възпротивих, защото явно в това
отпускарско време се цели
именно да ни изпързалят нещо.
Все още няма съгалсие по всчки
в-си и ние не сме сигурни как ще
бъдат отразени нашите искания.
След съкрушителни статии в
Среща с Министър Найденов по
МЗХ,
наредбата за възлагане
Г.Колегиум печата с цитати за Булпрофор,
Найденов се видя в чудо и беше
много разговорчив. Той буквално
приемаше всичко, което Джоков
изброи като наши искания! Т.е.
взе почти на 100% наша страна !
Семинар за новата горска стратегия Брюксел 4.10 – семинар от 1519ч.../протокол
И
Европ.
Годишно събрание на ENFE
Горски дом 5.10 – ОС на ЕНФЕ – във връзка
с кризата, която се заформя,
поради липса на пари, аз
предложих и се прие УС да е от
3, вместо от 5 човека. Тесни

АС и К.Симеонов +
Ст.Ганев + И.Пенков
Аз организирах
срещата /те търсеха
мен и искаха да посоча
място...

АС +посещение от
Дани, Стефан, Данчо,
Станка, Д.Джоков

АС - това бяха мои
предложения, които се
приеха.
АС, СС, ЙТ, Дани...
АС + Кр.Каменов +
В.Хубчева

АС

АС

АС, Джоков, +
М.Маринкова, +
Ст.Ганев + др. общо
около 30 души.

АС
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15.10.2012
14.00

40

17.10.2012
12-15ч
06.11.2012

41

контакти с новия представител
за Румъния и с Португалеца,
който ми разкри как техните
предприемачи получават пари от
еврофондовете.....
Боза, Нищо съществено не се
АС,
По Проект на СБ за подпомагане на МЗХ,
каза,
бла-бла
и
аз
найЙени Кацарска,
структурната реформа в Г.Сектор
Голям
демонстративно
си
тръгнах....
за
Колегиум
да не критикувам само.
АС, Дани, Стефан,
УС на Булпрофор
Офиса на Уточнихме дата и теми за
есенния семинар,
Джоков
П-ля
Прие се структура и дневен ред
АС
Работна комисия за разработване на МЗХ,
за
предстоящата
работа
/срокове
нова Горската стратегия
Голям
Колегиум за секторен анализ и стратегия.
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08.11.2012
11.30-13.30

Среща с редставители на ЕБР /
Зутер + Америк.фондация/
посолство

43

15-17.11.12

Семинар на Булпрофор

44

01.12.2012

1-ва Зелена академия –
съветническа служба по горите

Разпитваха нас + големите
АС+ Иван Пенков
ползуватели + 6 ДП + ИАГ – къде
са причините за кризата според
нас...какви са проблемите, може
ли да се дърводобива повече. Аз
заковах още в начлото нчколко
основни тези, около които
фактически се беседва: Много
ограничения с Натура-2000 –
рестриктивна нормативна база и
Наредба за сечите, дърводобива
с допотопна техника – ниска
производителност, висока цена,
ниска квалификация на
работниците, ниска гъстота на
горската пътна мрежа.
В час пик бяхме около 27 човека
15-30 души членове и
В.с.
Манастира Пак вяло участие, а темите бяха гости.
Лясковско интересни.

ИАГ,
Зала
500

Г.Техникум Направихме и щанд с наши
Велинград заглавия, участие в лекции и

АС, Г.Костов,
В.Стипцов, Поля, и др.

дискусии за горското стопанство.
Споделих с ЗамРектор Румен
Томов за идеята да правим
съвместно Нац.ГС Семинар +
Технофорест на тяхна
територия. + тези съветнически
слувби, за които моята идея е
малко по-друга – да се съвмести
с нашата концепция за ГИЦ. Тези
идеи ще се развият ...

През целия м. Декември‘2012 и м.януари и февруари’2013 год, се работи активно по горската стратегия и се
участва активно в раб. група по „Наредбата за инвентаризация и планиране в ГТ”, проведе се УС на Булпрофор
за оределяне дата и дневен ред на ОС (22.01.2013г), подготвя се документация за кандидатстване по проект
за изработка на “Стратегически план за развитие на горския сектор“ (02.2013).

