НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ В СЕКТОР „ГОРСКО СТОПАНСТВО“

БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ
ЧЛЕН НА: ЕРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ, ЕВРОПЕЙСАКА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ, СЕЛСКИТЕ И ГОРСКИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА УМЕНИЯ В ГОРИТЕ И ОКОЛНАТА СРЕДА, ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА НА ГОРСКИТЕ
УЧЕБНИ ЦЕНТРОВЕ, БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

1303 – София, ул. “Пиротска” № 64; тел: 931-1774; факс:986-6781; www.bulprofor.org E-mail: office@bulprofor.org

До ...............................................
Член на БУЛПРОФОР

ПОКАНА
за участие в

СЕМИНАР
на

ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
Уважаеми колеги,
Традиционния есенен СЕМИНАР на БУЛПРОФОР ще се проведе на 7-8 ноември, 2019 г. –
четвъртък - петък в Хотелски комплекс „Средна гора“ – гр.Стрелча, Пазарджишка област.
Предмет на обсъждане ще бъдат следните основни теми:
- “Яснота относно стопанисването на Старите гори в България – определения, режими,
противоречива практика";
- Дискусионна кръгла маса на тема: "Лесовъдски и стопански решения свързани с промените
в нормативната база за горите" – Изменения в 3-те основни наредби: „...за опазване и
контрол...“(вече утвърдена), „...за сечите...“ и „...за възлагане на дейности в ГТ...“. – Изводи и
препоръки от гл.точка на лесовъдската практика и на потребителите на дървесина.
По-подробно дискусионните теми и поканените по тях участници и лектори, са посочени в
приложената програма.
Поканени са експерти от МЗХГ, ИАГ, РДГ, ДП, ЛТУ, ИГ, лесовъди на частна практика,
представители на браншови организации и фирми от горския сектор, НПО, собственици на гори,
лесоустройствени фирми и др. Ще се разчита и на вашето активно участие. В тази връзка е желателно
да подготвите конкретни въпроси и предложения, които да се обсъждат в дискусиите и чрез нашите
представители в работните групи и представителите на ИАГ и МЗХГ по трите наредби, както и за
старите гори, да бъдат записани и внесени за приемане.
Всеки участник сам ще заплаща разноските по пребиваването си, съгласно разценките в хотела
/ресторанта, както и дял от общите разходи за зала, кафе паузи и др.разноски.
Моля да потвърдите своето участие в срок до 31.10.2019 г. на телеф. 0885-336-215 /инж. Даниела
Петкова/.
Председател на УС на БУЛПРОФОР
Инж. Антоний Стефанов
София, 17.10.2019 г.
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ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
членове и нечленове на БУЛПРОФОР
7.11.2019 – 8.11.2019
Хотелски комплекс „Средна гора“ – гр.Стрелча
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16.15 – 18.00

19.00
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9.00 – 12.00
Кафе

12.00 – 13.00

13.00 - 14.00
14.00 – 16.00
Отпътуване

7.11.2019, четвъртък
Пристигане
„Повече яснота относно стопанисването на Старите гори в България – определения,
режими, противоречива практика“ Поканени лектори : Доц.д-р Момчил Панайотов,
Гл.ас д-р Калин Карамфилов и/или друг от ЛТУ, д-р инж.Кирил Ташев – ИАГ, д-р
инж.Александър Дунчев - ЮЗДП, Представител на WWF – България, д-р инж.
Станислав Лазаров /д-р инж.Мартин Борисов, други.
Кафе
Дискусионна кръгла маса на тема: "Лесовъдски и стопански решения свързани с
промените в нормативната база за горите" – Изменения в 3-те основни наредби на
фокус: „...за опазване и контрол...“(вече утвърдена), „...за сечите...“ и „...за
възлагане на дейности в ГТ...“. За участие са поканени представители на ИАГ и
МЗХГ, ЛТУ, ИГ, браншовите организации, в т.ч. инж. Мирослав Маринов –
Изп.Директор на ИАГ, доц. д-р Георги Костов - ЛТУ, д-р Груд Попов - ИГ, д-р
Ценко Ценов, инж. Тони Кръстев и инж. Николай Пиронков от ИАГ, инж.Елена
Величкова - МЗХГ, Структури и поделения на ИАГ и ДП, представител на WWF България и др.
Вечеря
8.11.2019, петък
Закуска
Дискусионна кръгла маса на тема: "Лесовъдски и стопански решения свързани с
промените в нормативната база за горите" (продължение) – Изводи и препоръки от
гл.точка на лесовъдската практика и на потребителите на дървесина –
Позволяват ли и как промените в 3-те наредби да се излезне от дълбоката
безисходица в която се намират основни участници в процесите в горския сектор,
напр. дърводобива и снабдяването на потребителите с дървесина, ДП и пр. при
зачитане изискванията за устойчиво стопанисване на горите? Участници – същите,
предствители на заинтересувани групи лица.
Акценти от проведените дискусии – Изводи и препоръки от гл.точка на
лесовъдската практика и на потребителите на дървесина – предложения за
промени в наредбите.
Обяд
Посещение на тракийски мегалитен комплекс /комплекси в района на
гр.Стрелча с възможност за осигуряване на предствител на местния исторически
музей (по желание).

* Забележка: Възможна е промяна в графика, с оглед максимално и по най-ефективен начин оползотворяване
на времето на участниците.

