БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ
1303 – София, ул. “Пиротска” № 64; тел: 931-17-74; www.bulprofor.org; E-mail: office@bulprofor.org

До ...............................................
Член на БУЛПРОФОР

П О К А Н А
за участие в
СЕМИНАР
на
ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
Уважаеми колеги,
Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 07-09 ноември 2013 г. –
четвъртък, петък и събота в учебната база на ЛТУ в кс Юндола.
Темите са актуални и в основни линии са почерпени от вашия заявен интерес :
-

Европейската Стратегията за развитие на горите и горския сектор – новите
акценти и възможности, които се отварят за горските предприемачи;

-

Основни акценти на Регламентът на ЕС за определяне задълженията на
операторите, които пускат дървен материал и изделия от дървен материал
(№995/2010) и неговото приложение в България – доколко и как засяга той
горските предприемачи.

-

Стопанисване на старите гори в България – вътре и извън защитените
територии по ЗЗТ и зоните по ЗБР;

-

Практическо занятие по ориентиране с GPS – откриване на имотни граници,
трасиране на граници на терена; Нови модели GPS устройства;

-

Практическо занятие: маркиране на дървета при вид сеч „Изборно прореждане“
в региона на УОГС „Г.Аврамов“ Юндола.

-

Дискусия по актуални теми от ежедневната лесовъдска практика и формулиране
на предложения за промени в нормативните / поднормативните документи.

За лектори по темите са поканени експерти от ИАГ, ЛТУ (катедра „Лесовъдство“ и „Дендрология“)
и ИГ. Както досега, ще се разчита и на вашето активно участие. В тази връзка Ви умоляваме да
подготвите въпроси и предложения (може и предварително да ги изпратите) по всички
действащи наредби, както и на основание реални случаи от вашата практика.
Всеки участник сам ще заплаща разноските по пребиваването си, които по предварителни
данни ще възлизат на сума от около 50 лева на човек (без нощувки и напитки). Тези цифри са
изчислени при обща численост на курсистите 40 души, което значи че не са окончателни.
Моля да потвърдите своето участие в срок до 04.11.2013 г. на телеф. 0888-383-654 или
0885-336-215 /Даниела/.
Председател на БУЛПРОФОР
Инж. Антоний Стефанов
София, 15.10.2013 г.

* С Е М И Н А Р *
на
ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ
ПРЕДПРИЕМАЧИ
членове и нечленове на БУЛПРОФОР
07.11.2013 – 09.11.2013
Учебна база на ЛТУ – кс ЮНДОЛА

ПРОГРАМА
13.00
14.00 - 16.00

07.11.2013, четвъртък
Пристигане
- Европейската Стратегията за развитие на горите и горския сектор –
новите акценти и възможности, които се отварят за горските
предприемачи;
-

Основни акценти на Регламентът на ЕС за определяне задълженията на
операторите, които пускат дървен материал и изделия от дървен
материал (№995/2010) и неговото приложение в България – доколко и
как засяга той горските предприемачи.

16.00 – 16.30
16.30 – 18.30

Кафе-пауза
- Дискусия по актуални теми от ежедневната лесовъдска практика и
формулиране на предложения за промени в нормативните /
поднормативните документи.

19.00

Вечеря

08.00 - 09.00
09.00 - 10.30

08.11.2013, петък
Закуска
- Стопанисване на старите гори в България – вътре и извън защитените
територии по ЗЗТ и зоните по ЗБР;

11.00 - 17.00
- Практическо занятие по ориентиране с GPS – откриване на имотни
Обяд
в
граници, трасиране на граници на терена; Нови модели GPS устройства;
заведението
- Практическо занятие: маркиране на дървета при вид сеч „Изборно
на ЛТУ в м.
прореждане“ в региона на УОГС „Г.Аврамов“ Юндола.
«Старина»
19.00
Вечеря
10.11.2013, събота
08.30 - 9.30
Закуска
09.30-12.00
Вътрешно организационна дискусия по теми, като:
- Новости от EFESC, UEF & ENFE;
- Възможности за подобряване на финансовото положение на сдружението ни
- инициативи за дейности, носещи приходи;
- Отново обсъждане на годишните награди на БУЛПРОФОР, ТЕХНОФОРЕСТ и
Нац. ГС Семинар /след разговор с Ръководството на МЗХ и ИАГ;
- Други инициативи от УС и от членовете.

