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.№ 04/20.04.2019 г
До ...............................................
/Член на БУЛПРОФОР/

П О К А Н А
за участие в

* НАЦИОНАЛЕН ГОРСКОСТОПАНСКИ СЕМИНАР ‘ 2019 *
на тема

ДЪРВОДОБИВЪТ И ЕКСПЕДИЦИЯТА НА ДЪРВЕСИНА – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
Уважаеми колеги,
На 10 май в хотел „Пъстървата”- ще проведем и СЕМИНАР на Булпрофор по горецитираната тема,
съгласно приложената ПРОГРАМА.
Ще се разгледат и дискутират много актуалните въпроси и свързаните с тях проблеми, по основни теми,
както следва:

1) Горска техника и технологии за дърводобива, експедиция и транспортиране на дървесина“;
2) Инфраструктура за извозване и складиране на дървесина, горска пътна мрежа, състояние и
възможности за развитие;
3) Представяне на горска техника – за дърводобив, подвоз, извоз, превоз и др. – от вносители на такава;
4) Наредба за възлагане на дейности в горите и продажба на дървесина.
В Заключителна дискусия ще се приеме „ПЪТНА КАРТА“ с основни / ключови стъпки за преодоляване на кризисното
състояние на сектора „ДЪРВОДОБИВ“, в т.ч.и за дефицита и качеството на работната сила в сектора.
Потвърдили са участие ръководители на горското ведомство и сектора от МЗХ, ЛТУ, ИГ-БАН, ДП, РДГ, Браншовите
организации, вносители на горска техника и др. от средите на горския бизнес, фирми –производители и търгуващи с
горски машини, 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 Пътната карта, и за промени в нормативната уредба.
Настоящата ПОКАНА е за Вашето лично участие, както и на други лесовъди на частна практика и
предприемачи заинтересувани от темата лица по Ваша преценка
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 03.05.2019 г. на тел. 0888-383-654 или 0885-336-215
/Даниела/.
Председател на УС на БУЛПРОФОР
Инж. Антоний Стефанов

* НАЦИОНАЛЕН ГОРСКОСТОПАНСКИ СЕМИНАР ‘ 2019 *
ДЪРВОДОБИВ И ЕКСПЕДИЦИЯТА НА ДЪРВЕСИНА – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
Организатор БУЛПРОФОР
10.05.2019 г

хотелски комплекс „Пъстървата”, с. Енина , гр. Казанлък

ПРОГРАМА
09.05.2019, четвъртък
по програмата на ОС на БУЛПРОФОР
16.00

Пристигане / Настаняване

17.00 – 19.00

Участие в открита дискусия на ЧПЛ, предприемачи (от горски фирми), стопанисващи държавни и
общински гори, собственици и др.гости по актуални въпроси в контекста на темите за дискутиране на
семинара

19.00

Лесовъдска вечеря
10.05.2019, петък
по програмата* на семинара, както следва:

08.00 - 09.00
09.00 - 9.10
9.15 – 10.15

Закуска
ИНТРОДУКЦИЯ – Въведение към темата, Лектор/и : Представител на CEETTAR
ТЕМА 1: „Горска техника и Технологии за дърводобива, приложими за условията в
България“, Актуални практически решения, 2 презентации по темата и дискусии по темата.
Лектор/и : проф. Сотир Глушков и инж. Димитър Бояджиев ИГ-БАН.

10.15 – 10.45

ТЕМА 2: „Експедиция и транспортиране“ - актуално състояние, решения за практиката в полза
на стопанисващите и на фирмите по дърводобива, предложения по темата в дискусионна форма,
Лектор/и : Доц.д-р Константин Маринов, доц.д-р Станимир Стоилов, доц.д-р Димитър Георгиев
(един/двама от тях) от катедра “Технологии и механизация в горското стопанство”от ЛТУ,
Представители на ИАГ, ДГП.

10.45 – 11.00
11.00 – 11.30

11.30 - 13.00

Кафе-пауза
ТЕМА 3: „Инфраструктура за извозване и складиране на дървесина /горска пътна мрежа –
състояние, проблеми и възможности за развитие“, актуално състояние, решения за практиката
в полза на стопанисващите и на фирмите по дърводобива, предложения по темата в дискусионна
форма, Лектор/и: Доц.д-р Константин Маринов, доц.д-р Станимир Стоилов, доц.д-р Димитър Георгиев
(един/двама от тях), катедра “Технологии и механизация в горското стопанство” ЛТУ, Представители
на ДГП.
ТЕМА 4: Представяне на горска техника – за дърводобив, подвоз, извоз, превоз и др. Нова или
Рециклирана техника – предимства и недостатъци; Схеми за закупуване на лизинг, със / без
подпомагане от ПРСР, Възможности за обучение на оператори, Презентации от представители на
фирмите вносителки на марките (поканени): John Deere Forestry, Valtra, Seppi, Zetor, TAF, Мегатрон Ад,
Варекс ООД, Стойчеви ООД, ET „НИКИ-5 Камен Йорданов“, Шипка-Казанлък, Щил, Хускварна и др.

13.00 – 13.45

Обяд

13.45 - 14.45

ТЕМА 5: „Наредба за възлагане на дейности в горите и продажба на дървесина – актуално
състояние “, Нормативна уредба и практика, - Презентация с Лектор/и: инж. Олег Илиев и инж.
Елена Крижан – Величкова – МЗХГ, Предложения по темата в дискусионна форма.

14.45 - 17.00

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ и приемане на „ПЪТНА КАРТА“ с основни / ключови стъпки за
преодоляване на кризисното състояние на сектора „ДЪРВОДОБИВ“, в т.ч.и дефицитът на
работна сила в сектора. Приемане на официална позиция до МЗХ и ИАГ по актуалната ситуация в
сектора „Дърводобив“, както и за евентуални промените в нормативните документи, на база проведените
разисквания – Представители на МЗХ, ИАГ, ЛТУ, ИГ-БАН, Браншови организации и Собсттвениците на гори.

17.00

КРАЙ на семинарната програма, отпътуване.
* Малки промени в програмата и имената на лекторите са възможни.

