* С Е М И Н А Р *
на
ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
членове и нечленове на БУЛПРОФОР
01.12.2016 – 02.12.2016
Хотел „Щастливците“ – Старозагорски минерални бани - http://www.shtastlivcite.com/

ПРОГРАМА
01.12.2016, четвъртък
12.00
14.30 – 18.30

Пристигане
1) Изводи, решения и коментари от Националното съвещание за стопанисване на
издънковите гори в България (8-10.11.2016 г, Кранево) – Презентация и дискусии по
16-16.30 – кафе темата, с лектори от МЗХ, ИАГ, ЛТУ и др.
пауза
2) „Адаптиране и/или Промяна – Актуални въпроси по прилагане на новата
нормативна уредба в лесовъдската и дърводобивната практика“ – Дискусия по
прилагането на ЗГ, Наредба №8 за сечите и Наредба №1 за контрола и опазването на
горите, готвени промени в тях и други актуални казуси; Демонстрация на авангардна
система за измерване на добита дървесина (на склад и в натоварено състояние). С
участието на: д-р доц. Георги Костов – Зам.Министър, инж. Тони Кръстев – Изп.
Дир.ИАГ, д-р Ценко Ценов – Дир.Дирекция „ГЛД“, инж. Валентин Чамбов –
Дир.Дирекция „ПГТ“, ст.н.с. д-р Груд Попов – Р-л Секция „Лесовъдство“ – ИГ-БАН,
д-р Мартин Борисов - ЛТУ, инж.Антоний Стефанов и др. вкл. и представители на
МОСВ, ДП, РДГ, ЧПЛ и горски предприемачи, НПО от сектора, общински
структури и др.собственици на гори, дърводобивни и дървопреработващи фирми.
19.00
Вечеря – Тържествена другарска
02.12.2016, петък
8.00 - 9.00
9.00 - 16.30

10.30 – 11.00
Кафе пауза
13.00 – 14.00
Обяд

19.00
08.00 - 09.30
09.30 - 11.30

Закуска
3) „Зелената икономика и нейната връзка с гората и горската индустрия“:
 Европейски опит и практики за „зеленo“ мислене в управлението на горския сектор, горскостопанските дейности и горската индустрия; EU страт.документи и
проучвания на работни групи и НПО, Лектор: Dr. Dietz от KWF- Германия и с
участието на д-р доц. Георги Костов, д-р Ценко Ценов, инж. Тони Кръстев, инж.
Валентин Чамбов, ст.н.с. д-р Груд Попов, д-р Мартин Борисов и др.
 Европейски проект на InovaWood & EFI за Твърдата дървесина / за разширяване
нейната употреба - Нови модерни приложения на дървесина-та и увеличаване на
принадената стойност. Проект мениджиран от KWF - Dr. Dietz от KWF,
Германия (в проекта покана за участие има и България, чрез БУЛПРОФОР и
партньори , които ще определим на семинара!),
 Шансовете за „зелено“ бъдеще на ресурса „дървесина“в България, в контекста
на Европейските тенденции и Решенията на Националното съвещание за
издънковите дъбови гори – пречки и възможности – баланс на интерси –
природосъобразно ползване на дървесина и увеличаване на добивите. Нов поглед
за приложение и вьзможности на келявия габър, Пречи ли нещо / какво?/ да
изпълняваме европейския път и програми за увеличаване на ползването и
приложенията на дървесината, като основна насока за развитие на сектора.
Място и функции на лесовъдите – двояко: гарант за опазване на гората и
мост към производителите /ползватели на дървесина. Генериране на
предложения към насоките и решенията от Национал-ното съвещание за
издънковите дъбови гори. Гледната точка на икономиста - Митко Събев –
журналист; ас. Йонко Додев – ИГ- БАН, д-р Мартин Борисов - ЛТУ, инж.
Антоний Стефанов, представители на НПО, фирми и ЧПЛ.
Вечеря
03.12.2016, събота
Закуска
Вътрешно организационна дискусия в продължение темите от Общото събрание.

* Забележка: Малки размествания в програмата са възможни във връзка с ангажименти на поканените лектори.

