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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.: ТП-ДГС/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 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 по-добри 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

