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П Р О Г Р А М А 

01.12.2011, четвъртък 
12.00               Пристигане / Регистрация 

  15.00 - 18.30 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, публикуван на адрес:  http://www.pefc.bg/novini.php?cC=58_248_4_0&id=2192 . 
(30.11.2011 е крайния срок за предложения). Ще присъстват членовете на УС и на работната 
група към Сдружението „PEFC-България”, в т.ч.: Иван Савов – Председател на сдружението, 
доц.Васил Стипцов, инж.Антоний Стефанов, инж.Т.Томанов, д-р инж.Св.Михайлов, 
доц.Д.Овчаров, инж. Д.Тончев, д-р инж.Ц.Ценов, инж.К.Карамфилов и др, както и официални 
представители на заинтересуваните групи лица, в т.ч. от МЗХ, МОСВ, ИАГ, РДГ, ДГП, ЛТУ, 
СЛБ, WWF-DCP, Зелени Балкани, АПБ, АОГ, НСНСГ - Горовладелец, БКДМП, синдикати....  

19.00 Вечеря 
02.12.2011, петък 

  08.00 - 09.00 Закуска 
09.00 - 18.30  
 
 
 
 
11.00 - 11.15 
Кафе-пауза 
 
 
 
 
13.00 - 14.00 
Обяд 
 
 
 
 
 
16.00 - 16.15 
Кафе-пауза 
 

Състояние и перспективи пред горското предприемачество в България в 
светлината на новото горско законодателство  
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.  
Дискусии и разяснения на казуси по всички нови наредби и заповеди, приемане на предложе-
ния от присъстващите практикуващи лесовъди, за евентуално усъвършенствуване на 
разгледаните нормативни документи вкл. по още неприетите, ако дотогава има такива 
(Закон за горите, Наредба за сечите в горите, Наредба за оценка на поземлени имоти в 
горски територии, Наредба за контрол и опазване на горите,  Наредба за ползуванията в 
горите, Наредба за инвентаризация и планиране в горите, заповеди).  
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). Европейски примери 
за взаимоотношения, в т.ч.: въвеждане на общи условия на договорите за услуги, възлага-
не/аутсорсинг на услуги, подизпълнителство, място и значение на преработвателите, 
сертификация на предприемачите и съответни изисквания към тях, изисквания към 
възложителите, напр. за размера на авансови/гаранционни вноски, за минималните цени за 
услугите и начина на тяхното формиране, конкуренцията между предприемачите и между 
тях и ДГС/ДЛС и др.п. 

19.00 Вечеря 
03.12.2011, събота 

08.30 - 9.30 Закуска 
09.30-12.00         Вътрешно организационна дискусия по теми като: 1) Участие на БУЛПРОФОР в изработката на БГ- 

PEFC стандарт за горски предприемачи; 2) БУЛПРОФОР – Национална агенция за Европейския 
сертификат за моторни секачи „ECC” – обучители и европейски програми за обучение, последващи 
действия; 3) Календар на събитията за 2012 и БУЛПРОФОР: Годишните награди „За най-добър 
горски предприемач’ 2012” и „За най-добра лесовъдска практика’2012”, Национално изложение 
ТЕХНОФОРЕСТ (периодичност, търсене на спонсори), Национален Горскостопански семинар – 
2012 г. – теми и спонсори, Седмица на гората’2012”; 4) Издания на БУЛПРОФОР за 2012 г. 



 


