БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ
1303 – София, ул.“Пиротска” № 64; тел:02/931-1774; факс:02/986-6781; www.bulprofor.org; E-mail:office@bulprofor.org

Изх.№ 05/20.03.2015г
До ...............................................
/Член на БУЛПРОФОР/

П О К А Н А
За
честване на СЕДМИЦА НА ГОРАТА и участие в СЕМИНАР
на
ЧАСТНО-ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
Уважаеми колеги,
На 2-4 април 2015 г./четвъртък - събота/ в хотелски комплекс „Пъстървата”- с.Енина /до Казанлък/
ще проведем :
I.

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС относно – добри практики по прилагане на нормативната уредба,
с предложения за промени в нормативната уредба; Горските предприемачи през новия програмен
период на ПРСР 2014-2020 г. - подпомагане закупуването на дърводобивна и др. горска техника;

II. ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА по актуалната ситуация в горите в условията на повишена
обществена активност и натиск, предложения за промени в нормативната уредба за горите;
III. Честване на „СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2015” с ритуално залесяване в района на с.Енина / ДГС
Казанлък и празнична вечер - Вечер на гилдиите от горския сектор, съгласно програмата.

Потвърдили са участие ръководители на горското ведомство и сектора от МЗХ и ИАГ. Поканени са
Председателя и членове на КЗГ към 43 НС, представители на ДП, РДГ, ЛТУ, Браншовите организации и
др. от средите на горския бизнес, фирми –производители и търгуващи с горски машини, собствениците
на гори и др. заинтересувани лица.

Уважаеми колеги,
Семинарът ще бъде на самоиздръжка, т.е. всеки участник сам ще заплаща разноските по пребиваването
си, което ще извършвате сами на рецепцията на хотела.
Моля да потвърдите своето участие в срок до 31.03.2015 г. на тел. 0888-383-654 или 0885-336-215
/Даниела/.

Председател на УС на БУЛПРОФОР
Инж. Антоний Стефанов
София, 20.03.2015 г.

* КРЪГЛА МАСА *
С е д м и ц а н а г о р а т а - 2015

„ГОРИТЕ И ГОРСКИЯ СЕКТОР ПРЕЗ 2015 г - РАЗВИТИЕ НА КЪДЕ?“
и
* С Е М И Н А Р *
Организатор БУЛПРОФОР
02 - 04.04.2015 г
хотелски комплекс „Пъстървата”, с. Енина , гр. Казанлък

ПРОГРАМА
02.04.2015, четвъртък
14.00

Пристигане / Настаняване

16.00 – 18.00

Дискусия на Частнопрактикуващи лесовъди по прилагането на нормативната уредба и предложения за
промени в нея: Наредба за сечите; Регистрационен режим, Контрол и охрана, Обучение и квалификация;
Добри практики в процеса на обслужване на недържавните собственици на горски територииподготвителните действия при работа със собственици, идентификация на имоти, материална и софтуерна
база, база данни, договори, комуникация с ОбСЗ, РДГ, ДГС, РИОСВ.Новости при изготвянето на
съпровождащите дейността отчетни документи преди издаване на Позволително за сеч, Досие на
насаждението / имота.
Актуални теми от ежедневната лесовъдска практика и работата в горите недържавна собственост.
Формулиране на предложения за промени в нормативните / поднормативните документи.

19.00

Вечеря
03.04.2015, петък

08.00 - 09.00

Закуска

09.00 - 10.30

Национална програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 год. – перспективи произтичащи от
новите „горски“ мерки и подмерки /за собствениците на гори, за дърводобивните фирми, за консултанти и
ЧПЛ и за преработвателите на дървесни и недървесни ресурси.
Консултант : Ваня Бижева – Балкански център за устойчиви практики и иновации.

10.30 – 11.00

Кафе-пауза

11.00 - 13.00

Представяне на горска техника – за дърводобив, подвоз, извоз и превоз и др. от производители и
търговци – представители на марките: Шипка-Казанлък, John Deere Forestry, Valtra, Seppi, Zetor, TAF и др. :
представители на фирмите Мегатрон Ад, Варекс ООД, Стойчеви ООД, ET „НИКИ-5 Камен Йорданов“
Схеми за закупуване на лизинг, със / без подпомагане от ПРСР .

13.00 – 14.00

Обяд

14.00 - 15.30

ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА - I по актуалната ситуация в сектора: декларации / позиции на
браншовите организации . Изграждане на обща позиция на бранша, вкл. по промените в нормативната база
Участие на Представители на Бранш.организации, фирми, ЧПЛ, ДП, ДГС, РДГ и др.заинтересувани.

15.30 – 16.00

Кафе-пауза

16.00 - 18.00

ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА - II по актуалната ситуация в сектора : Представяне на официалната позиция на МЗХ и ИАГ по актуалната ситуация в сектора, както и на промените в нормативната база –
Зам.Министър доц.д-р Г.Костов, ИАГ – Изп.Д-р -инж.Тони Кръстев, Зам.Изп.Д-р инж. Кр.Каменов, Д-р
Дирекция – „Гори и лесовъдски дейности – д-р Ц.Ценков и др.
Обща позиция на бранша по ситуацията в сектора и за промените в нормативната база .
ДИСКУСИЯ .

19.30

Вечер на гилдиите от горския сектор – честване на „Седмица на гората”, връчване на
сертификати, удостоверения и др.почетни отличия от страна на присъстващите организации
04.04.2015, събота

09.00 - 10.00

Закуска

10.00-13.00

Ритуално залесяване в м.Завоя (главен път за Шипка), ДГС Казанлък

СЕДМИЦА НА ГОРАТА‘2015

