
ПЪТЯТ – 20 години към по-добра бизнес среда и 
условия за практикуващите лесовъди и 

предприемачи в България   
София, 20.02.2020 г. 

2000 - 2020 



БУЛПРОФОР 

БУЛПРОФОР  -  пътят към по-добра бизнес среда и условия 
за практикуващите лесовъди и горски предприемачи  

2000 – 2010 – 2020 



ГОРАТА  

  
Нашият път до тук : от 2000 до 2010 и от 2010 – 2020 
 
  УСПЯХМЕ или НЕ-УСПЯХМЕ 

БУЛПРОФОР  -  пътят към по-добра бизнес среда и условия 
за практикуващите лесовъди и горски предприемачи  



ГОРАТА  

- И двете са верни – тя е и пълна, и празна едновременно! 
Пълна е с нашата досегашна дейност, с нашата експертиза 
и нашата опитност 
Празна е с пропуснати възможности, с нереализирани Цели 
и 
Празна е за всичко, което предстои ....  

- Кое е по-добре да сме ?  

- Оптимисти – че чашата ни е наполовина пълна... ? 
- Песимисти – че чашата ни е наполовина празна ...? 

 

 За нас в случая – празните страници са по-важните 
 - съдържат визията и целите, по-добрите    
       възможности за нас, за партньорите, за сектора.  

Наполовина пълна или наполовина празна  
е  чашата на БУЛПРОФОР? 



ГОРАТА  

Наполовина пълна или наполовина празна  
е  чашата на БУЛПРОФОР? 

Пълна е с нашата досегашна дейност 



ГОРАТА  



ГОРАТА  

Наполовина пълна или наполовина празна  
е  чашата на БУЛПРОФОР? 

Пълна е с нашата досегашна дейност 

ПРОУЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:   
 ........... 

ЛОБИРАНЕ: 
 За справедливите искания на ЧПЛ и на ГП, за усъвършенстване на 
взаимоотношенията в горския сектор, вкл. и на Европейско ниво 
 За ресурсното обезпечаване на дейностите и условията на труд; 
 Развитие на селските райони. 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И СПРАВОЧНА ЛИТЕРАТУРА  
 За членовете, за взимащите решение ръководни лица, за 
лесовъдската колегия, за собствениците на гори и за други 
заинтересувани групи. 



ГОРАТА  

ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ 
От 

Национален инициативен комитет  за протестни действия към 
Коалиция „Да спасим горското предприемачество в България” 

на браншовите организации от горския сектор  

РЕЗОЛЮЦИЯ с ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
От 

Участниците в семинар на БУЛПРОФОР 
На 14-16.11.2018 в Уч.база на ЛТУ – с.Бързия, 
обл.Монтана се проведе Семинар и Дискуси 
”Лесовъдски решения за дърводобива 
или дърводобивни изисквания към 
лесовъдството” 

ДЪРВОДОБИВ И ЕКСПЕДИЦИЯТА НА ДЪРВЕСИНА 
– СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 

10.05.2019 г, с. Енина, гр. Казанлък 
   

ДЕКЛАРАЦИЯ – ПРОТЕСТ 
 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

От Участниците в семинар за представители на 
дърводобивния бранш в България 



ГОРАТА  

НАРЕДБА № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии  
Издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 11 от 7.02.2012 г., в сила 
от 7.02.2012 г., изм. и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г., бр. 66 от 23.08.2016 г., бр. 89 от 12.11.2019 г. 

НАРЕДБА № 6 от 07.10.2019 г. за изискванията и контрола върху 
дървесината, която се използва за битово отопление 
Обн. - ДВ, бр. 81 от 15.10.2019 г., в сила от 15.10.2019 г. Издадена от министъра на 
земеделието, храните и горите 

НАРЕДБА за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти  
Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн., ДВ, бр. 96 от 6.12.2011 г., в сила от 6.12.2011 г., изм. и доп., бр. 90 от 16.11.2012 
г., бр. 96 от 2.12.2016 г., в сила от 2.12.2016 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 26 от 
29.03.2019 г., в сила от 29.03.2019 г.  

НАРЕДБА № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите 
Обн. - ДВ, бр. 64 от 19.08.2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г.; изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 
г.; изм. и доп., бр. 71 от 01.09.2017 г. Издадена от министъра на земеделието и храните 

Наредба №20/18.11.2016 за съдържанието, условията и реда за създаването и 
поддържането на горскостопанските карти 

НАРЕДБА № 18 от 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските 
територии 

Участия в работни групи за изменения в нормативната уредба 



ГОРАТА  

В какво НЕуспяхме ? 

ВЪТРЕШНИ: 

Приоритет:  
Да задържим и увеличим 
членската маса 

Приоритет:  
Да адаптираме приходите 
според нуждите по 3-те 
основни дейности 

Приоритет:  
Да адаптираме и развиваме 
организац. структура 
(хоризонт. и вертикално), 
съобразно актуалните 
нужди на изпълнителите 

ВЪНШНИ: 

Приоритет:  
Издигане авторитета на горското 
предприемачество, като  основна 
съставна част от производствената 
верига в ГС  

Приоритет:  
Създаване и утвърждаване на 
Нац.бранш.орг-я в сектор “ГС”, 
споделяне на права и отговорности...  



ГОРАТА  

Наполовина пълна или наполовина празна  
е  чашата на БУЛПРОФОР? 

Какъв ще е нашият път от 2020 насетне ? 
Да тъпчим криволичещия път  

на стари лаври и нереализирани приоритети ? 
ИЛИ да намерим и следваме път изпълнен с 

възможности 



ГОРАТА  

МЪДРОСТА – това е пътят, постигането и целта 
Пътят може да е широк и равен,  
А целта – близо до нас или далече. 
Но хората обичат странични пътища 

Празните страници от нашата 
история да поберат 

продължаващия разказ за 
БУЛПРОФОР 



ГОРАТА  

Наполовина пълна или наполовина празна  
е  чашата на БУЛПРОФОР? 

Празна е с това, което не успяхме,  
Празна е за всичко, което предстои .... 

ПРАЗНИТЕ СТРАНИЦИ СА ПО-ВАЖНИТЕ, 
съдържат важни уроци и неограничени 

възможности –  
за нас, за партньорите, за сектора.  

 
Да превърнем слабостите, грешките, 

неуспехите в мотивация за успех! 
 

И това – умножено по N – за всеки участник в 
процесите в сектора „Горско стопанство и 

дърводобив“ 



ГОРАТА  

Пътят може да е                        
широк и равен,  
А целта – близо до                      
нас или още далече. 
Но хората обичат             
странични пътища. 

БУЛПРОФОР  -  2020 и напред в годините пред нас: 
  по пътя към по-добра бизнес среда и  
  условия за практикуващите лесовъди и  
     горски предприемачи  

ВЕРНИЯТ НАЧИН е да бъдем  
ПЪТЯТ, ПОСТИГАНЕТО И ЦЕЛТА  
/едновременно/,  
Без да криволичим повече !? 



БУЛПРОФОР  -  пътят към по-добра бизнес среда и условия 
за практикуващите лесовъди и горски предприемачи  

2000 – 2020 – НАПРЕД И НАГОРЕ 

“Устойчивото горско стопанство  
изисква компетентни и жизнени 

изпълнители” 

Благодарим на всички за доброто партньорство! 
НЕКА ЗАЕДНО ГО ПОВЕДЕМ ПО ШИРОКИЯ И РАВЕН ПЪТ! 



БУЛПРОФОР  -  пътят към по-добра бизнес среда и условия 
за практикуващите лесовъди и горски предприемачи  

2000 – 2020 – НАПРЕД И НАГОРЕ 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

 
 

БЛАГОДАРИМ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ ЗА 
ТОПЛИТЕ ПОЖЕЛАНИЯ  

 



БУЛПРОФОР  -  пътят към по-добра бизнес среда и условия 
за практикуващите лесовъди и горски предприемачи  

2000 – 2020 – НАПРЕД И НАГОРЕ 

В ЗНАК НА БЛАГОДАРНОСТ,  

и в чест на 20 год. юбилей,  

НАГРАЖДАВАМЕ  

с почетен плакет и удостоверение 

НАШИТЕ ПОСТОЯННИ ПАРТНЬОРИ И НАЙ-

БЛИЗКИ СЪРАТНИЦИ В ИЗМИНАЛИТЕ 20 ГОДИНИ. 
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