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

Изх.No 11/25.03.2017

До : ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА ОТ ГОРСКИЯ СЕКТОР
/.........................................................../

П О К А Н А
за участие в

СЕМИНАР и КРЪГЛА МАСА
„ГОРИТЕ И ГОРСКИЯ СЕКТОР СЛЕД ИЗБОРИТЕ‘ 2017 г.“
съгласно приложената програма
и честване на

С е д м и ц а н а г о р а т а - 2017
Уважаеми дами и господа,
На 7-8 април 2017 г./петък/ в хотел „ЛЕСОПАРКА“ общ. Лясковец (в близост до с.Арбанаси и непосредствено до манастир Св.Св.Петър и Павел), ще проведем :
I.

СЕМИНАР по сертификация и оценка на гори: Рамков PEFC стандарт за устойчиво управление на
горите и проект на Българската схема с критерии и индикатори, Издигане на номинации за участие
в Колегиума за горска сертификация, Предстоящи дейности в България на Националния орган за
сертификация на горите по Паневропейските критерии; Избор на най-подходящия за фирмите
стандарт във връзка с изискванията на ЗГ; Изменения в „Наредба за оценка на поземл.имоти в ГТ“

II. ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА по актуалната ситуация в горите и горския сектор, перспективите

за развитие и предложения за промени в нормативната уредба за след Избори‘2017 г.

III. Честване на „СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2017” с ритуално залесяване в района и празнична вечер Вечер на гилдиите от горския сектор, съгласно програмата.
Поканени са представители на МЗХ и ИАГ, ДП, РДГ, ЛТУ, ИГ, Съвет за устойчиво управление и
сертификация на горите в България;, АОГ, НСНСГБ „Горовладелец“, БКДМП и др. браншови организации
и фирми, собствениците на гори и др. заинтересувани лица.

Очакваме да бъде изразена активно позицията на всички заинтересувани организации и лица, вкл. да
внесете в писмен вид предложения за промени в ЗГ, Наредбата за сечите, Наредбата за контрола и
опазването на ГТ и т.н.
Уважаеми дами и господа,
Моля да приемете настоящото писмо като СПЕЦИАЛНА ПОКАНА за личното Ви участие, както и на Ваши
членове /съмишленици по Ваша преценка, съобразно обсъжданите теми.

С почит:
Председател на УС на БУЛПРОФОР
Инж. Антоний Стефанов
ПС: За допълнителна информация и за потвърждаване (молим до 04.04.2017)- тел. 0888-383-654
/А.Стефанов/, 0885-336-215 /Д.Петкова/.

едмица на горатаС е д м и ц а н а г о р а т а - 2017
* С Е М И Н А Р *
и

* КРЪГЛА МАСА *
„ГОРИТЕ И ГОРСКИЯ СЕКТОР СЛЕД ИЗБОРИТЕ‘ 2017 г.“
Организатор БУЛПРОФОР
07-08.04.2017 г

хотел „ЛЕСОПАРКА“ общ. Лясковец (в близост до с.Арбанаси/до Лясковски манастир
„Св.Св.Петър и Павел“)

ПРОГРАМА
След 17.00
19.00
08.00 - 09.00
09.00 - 11.30

11.30 – 13.30
13.30 - 14.30
14.30 – 15.30
Кафе пауза
15.30 – 18.00

19.00

08.30 - 10.00
10.00 - .........

Пристигане / Регистрация
Вечеря

06.04.2017 - четвъртък

07.04.2017 - петък
Закуска
1. Теоретико-практически курс по сертификация
1.1. Рамков PEFC стандарт – Пан-Европейски критерии за устойчиво управление на горите
1.2. Проекта на Българската PEFC схема с индикатори и критерии за сертифициране на
отговорното управление на гори, 2011 г.
1.3. Предстоящите стъпки на Националния орган за сертификация – Сдружението „Съвет за
устойчиво управление и сертификация на горите в България“, Номинации от присъстващите
организации за участие в Колегиума за горска сертификация – работна група.
Лектори: инж. Антоний Стефанов – П-л на Сдружението „PEFC-България“ и от Intertek – Васил
Стипцов / друг.
1.4. Практическо занятие - Във връзка с изискване на ЗГ за сертифициране на горските
фирми от 2018 г. – КАКЪВ СТАНДАРТ Е НАЙ-ПОДХОДЯЩ ЗА ФИРМИТЕ, необходими стъпки
за сертификациране по ISO 9001-2015 г. и CoC за проследяване на производствената верига
по FSC/PEFC. Представяне на процедура по сертифициране на една произволна фирма –
стъпки и необходими условия /изисквания; преглед и съставяне на отчетни и др. документи,
проверка/ одитиране, издаване на сертификат: лектор – проф. В.Стипцов – водещ одитор към
„Интертек“.
2. Ритуално залесяване в района на ДГС Търново / Арбанаси, Лясковец (каним
участниците при възможност да носят фиданки и инструмент)
Обяд (точния час ще зависи от организацията по залесяването)
3. Измененията в „Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии”;
Източници на информация за пазарни данни; Особености при изготвянето на оценки при
някои сделки с поземлени имоти в горски територии. Лектор доц.д-р Даниела Георгиева
4. Дискусионна кръгла маса „Горите и горския сектор след избори‘2017г –
необходими промени” - с дискусиите ще се правят предложения за конкретни промени в
действащи нормативни /поднормативни документи, по стопанисване, контрол, планиране
и т.н. Обобщените предложения ще се предоставят на новите ръководства на ИАГ/МЗХ.
Участници: представители на ИАГ, МЗХ, РДГ В.Търново, СЦДП – Габрово и СИДП - Шумен, ЛТУ
ИГ, както и бизнес представители от АГФ, СГТФБ, БКДМП, АПДБ, Сдружение на инженерите
лесовъди – гр.Габрово, Бранш.сдруж. на горските фирми от североизточна България и др.
Вечер на гилдиите от горския сектор – лесовъди и горски предприемачи –
честване на „Седмица на гората” с изненади от/за присъстващите!
08.04.2017, събота
Закуска
Посещение на Петропавловския манастир и манастири в с. Арбанаси, Отпътуване

СЕДМИЦА НА ГОРАТА‘2017

