БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ
ЧЛЕН НА: ЕРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ, ЕВРОПЕЙСАКА МРЕЖА НА ГОРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ, БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА,
1303 – София, ул. “Пиротска” № 64; тел 931-17-74; факс: 986-67-81; www.bulprofor.org; E-mail: office@bulprofor.org

Изх. No 07 / 20.03.2014 г, София

До …………………………………….
Член на Булпрофор

ПОКАНА
за участие в
Редовно годишно
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
Уважаеми колеги и приятели,
Управителния Съвет на БУЛПРОФОР има удоволствието да ВИ покани на редовното годишно Общо
Събрание на БУЛПРОФОР за 2013 год, което ще се проведе в Зала №2 - уч.база на ЛТУ, кс.Юндола, общ.
Велинград, на 03 – април – 2014 г. / четвъртък / от 14.00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
N
1
2
4
5
6

Σ

Точка от дневния ред на Редовната сесия на ОС / Докладчик

Продължит.
20 мин
10 мин
10 мин
15 мин
30 мин

1ч, 30 мин.

Oтчет на УС за едногодишната дейност на сдружението (за 2013 год) – инж.А.Стефанов
Приемане на финансовите отчети на сдружението (за 2013 год.) - инж. Х.Гечев и
Утвърждаване бюджета на БУЛПРОФОР за 2014 год. – инж. Стефан Самаринов
Освобождаване и Избор на нов член на УС на БУЛПРОФОР
Разни, в т.ч.: 5.1. Решение за приемане на Резолюция на ОС на БУЛПРОФОР.
5.2. Обсъждане на предложения за награждаване на практикуващи лесовъди
и горски предприемачи във връзка със Седмица на гората – 2014 с наградите/
Удостоверения на БУЛПРОФОР „За особени заслуги в лесовъдската практика“.
5.3. Други
Общо /кръгло/

Кворума за събранието се брои от часа на Официалната сесия на Общото събрание в 14.00 часа. При липса
на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Редовната сесия на Отчетно-изборното Общо събранието ще се
проведе в същия ден на обявеното място, от 15.00 ч, при обявения тук по-горе дневен ред. Членовете на ОС
на БУЛПРОФОР, които са възпрепятствани да присъстват лично на събранието, могат да използуват инструмента
на упълномощаване, съгл. Чл.30, ал.2 от Устава. Писмените материали по дневния ред, са на разположение в
седалището на сдружението, както и на интернет страницата: www.bulprofor.org. Регистрацията на участващите
в ОС ще се извършва на 03.04.2014г. от 13.00 ч, пред зала № 2 (партер)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------На ОС ще имате възможност:
- Да направите предложения за подобряване на нашата организационна работа.
- Да направите предложения за теми на бъдещи наши семинари, за формите на обучение, за лекторите, времето,
продължителността и местопровеждането им, както и за тематика на бъдещите издания на БУЛПРОФОР.
- Да уредите административни формалности (подновяване на регистрацията си, плащане на чл.внос, спонсорство и
др.п)
- Да донесете направени от вас снимки представящи различни аспекти от дейността на БУЛПРОФОР.
- Да доведете с Вас нови кандидат членове, които след попълване и подаване на Молба-Декларация ще приемем за
членове на БУЛПРОФОР.

Членовете на ОС на БУЛПРОФОР, които ще присъстват на приятелската среща-вечеря в ресторант на
база ЛТУ - Юндола на същия ден, както и участието си в кръглата маса и семинара + вечеря честване
на Седмица на гората на следващия ден (04.04.2014, петък) в голямата зала на 2-етаж, да потвърдят
участието си в срок до 01.04.14 г, на тел.: 0885 336 215 - инж. Даниела Петкова или на 0888-383-654 – ниж.А.Стефанов
ПРИЛОЖЕНО: ПРОГРАМА НА КРЪГЛАТА МАСА и СЕМИНАРА, които ще проведем на същото място, на 04.04.2014 г.
Разчитаме на вашето активно участие.
Председател на УС
инж. Антоний Стефанов:

* КРЪГЛА МАСА *
С е д м и ц а н а г о р а т а - 2014

„ГОРИТЕ И ГОРСКИЯ СЕКТОР ПРЕЗ 2014 г - РАЗВИТИЕ НА КЪДЕ?“
и
* С Е М И Н А Р *
Организатор БУЛПРОФОР
04.04.2014 г
Учебна база на ЛТУ – кс ЮНДОЛА
ПРОГРАМА
9.00 - 10.00
10.00 – 13.00

Пристигане / Кафе
- Кръгла Маса „Горите и горския сектор през 2014 г - развитие на къде?“
В навечерието на Седмица на гората ще дискутираме поставените от
БУЛПРОФОР към Министър председателя г-н Пл.Орешарски диспропорции
в актуалното развитие на сектора, вече направените промени в Закона за
горите (помагат ли те на бизнеса или го обричат?), необходими ли са още и
какви точно промени в законовата и подзаконовата база ?
Акценти: прозрачност и зачитане на конкуренцията в прилагането на
Наредбата за възлагане и продажба на дървесина; законово изтласкване на
бизнеса от горите и връщане на държавата като предприемач (дърводобив,
залесяване и разсадници); горското образование и квалификация - законови
пречки, сбъркан регистрационен режим, слаб и неефикасен контрол...
Поканени са представители на политическите сили в НС от Комисията по
ЗГ, МС, МЗХ, МИЕ, МФ, ИАГ, 16 РДГ, 6 ДП, БСК, ЛТУ, ИГ - БАН, представители
на браншови организации, предприемачи, частно-практикуващи лесовъди,
журналисти отразяващи горската тематика.

13.00 - 14.30

14.30 - 16.00

Обедна почивка
Награждаване на практикуващи лесовъди, лесовъди с безспорен принос и
горски предприемачи във връзка със Седмица на гората - 2014 г.
Ритуално залесяване
- Най-често срещани проблеми в дейността на частнопрактикуващите
лесовъди, собствениците на гори и дърводобивните фирми и кой как прилага
нормативната уредба
Поканени са за коментари /отговори на въпроси: д-р инж. Ценко Ценов,
инж.Тони Кръстев, инж. Мартин Иванов и инж.В.Чамбов от ИАГ.

16.00 - 16.45

-

Програмата за развитие на селските райони ‘ 2014-2020 г - новата „ГОРСКА
МЯРКА“ - възможностите за финансиране в горския сектор - най-после
горския бизнес и частнопрактикуващите лесовъди - бенефициенти!

Лектор - инж. Ст.Банчев от МЗХ, последни възможности/предложения за
промени в БГ мярката.
16.45 - 17.30

-

Идея за нова класификация на културите от бял и черен бор и
трансформация на културите създадени извън ареала им н естествено
разпространение.

Лектор - доц. Георги Костов от ЛТУ
19.00

Вечеря

2

