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 12-14 ноември 2015 г. –
четвъртък, петък и събота в учебната база на ЛТУ в к.с.Юндола
Темите са разпределени в два блока, от които единия е практически, съгласно тук
приложената ПРОГРАМА.
Очакваме темата „Адаптиране към промените в нормативната уредба - ЗГ, Наредба
№8 и Наредба№1“, да бъде полезна не само за ВАС - нашите членове, но също така и за поширок кръг от частнопрактикуващи и горски предприемачи, както и за специалистите РДГ, ТП
на ДП, във връзка с породилите се многобройни въпроси по нейното прилагане.
Темите са особено актуални и в тази връзка, поканете за присъствие и ваши колеги, които не
членуват в нашата организация, което ще е принос за привличането на нови симпатизанти и
членове.
За водещи по темите са поканени експерти от ЛТУ, МЗХ, ИАГ и други, а за участие и
представители на ДП и РДГ от страната. Освен това 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 цитираните наредби, както и на основание реални случаи от вашата практика.
Всеки участник сам ще заплаща разноските по пребиваването си, които възлизат на сума от
около 90 лева на човек (вкл. 2 нощувки, 2 вечери с напитка, 2 кафе-паузи, зала, без обяда,
който всеки сам ще си плаща в зависимост от местоположението и желанието). 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 10.11.2015 г. на телеф. 0888-383-654 или
0885-336 215 /Даниела/.
Председател на БУЛПРОФОР
Инж. Антоний Стефанов
София, 29.10.2015 г.

* С Е М И Н А Р *
на
ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ
ПРЕДПРИЕМАЧИ
членове и нечленове на БУЛПРОФОР
12.11.2015 – 14.11.2015
Учебна база на ЛТУ, к.с.Юндола

ПРОГРАМА
12.00
15.00 – 15.30
15.30 – 18.00

12.11.2015, четвъртък
Пристигане
Кафе-пауза
Адаптиране или Промяна – Актуални въпроси по прилагане на новата
нормативна уредба в лесовъдската и дърводобивната практика - Дискусионна
кръгла маса по Наредба №8 за сечите и Наредба №1 за контрола и опазването на
горите и други. С участието на експерти от МЗХ / ИАГ – в процес на уточняване

19.00

Вечеря

08.00 - 09.30
09.30 - 16.30

13.11.2015, петък
Закуска
Практика-1: Електронни превозни билети – дискусии и демонстрации.
Практика-2: Прилагане на маркировъчни инструменти и Пластини – дискусии
и демонстрации.

10.30 – 11.00
Кафе пауза

Практика-3: Лесовъдски системи в изпълнение на Наредба №8 с посл.изм. ДВ
бр.72‘15г. / краткоср.постепенна сеч, постепенно-котловинна сеч, групово-постепенна
и/или изборна сеч/ - демонстрация и дискусии.

13.00 – 14.00
Обяд - навън

Теренни занятия с участието на експерти от МЗХ/ИАГ, ЛТУ, УОГС „Г.АврамовЮндола“, ЮЗДП, ЮЦДП, ДГС „Алабак“, или ДГС “Белово“, или „ДГС „Якоруда“, РДГ
гр.Пазарджик, РДГ гр. Благоевград и др.ДП и РДГ.

19.00

Вечеря

08.00 - 09.30
09.30 - 11.30

14.11.2015, събота
Закуска
Вътрешно организационна дискусия по теми, като напр.: евентуални промени на
устава на Булпрофор, други инициативи от УС и членовете.

