
  
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 
 

10 години 
Браншово сдружение БУЛПРОФОР 

  

 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

  

 
Международно изложение за лесовъдство, горска техника и технологии 

Т Е Х Н О Ф О Р Е С Т – 2010 
  

Ви КАНИ  
на 

НАЦИОНАЛЕН ГОРСКОСТОПАНСКИ СЕМИНАР  

  и  

връчането на 
НАЦИОНАЛНИТЕ НАГРАДИ 
  
  „ЗА НАЙ-ДОБРА ЛЕСОВЪДСКА ПРАКТИКА - 2009” и  

  „НАЙ-ДОБЪР ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧ – ФИРМА НА 2009 год” 

Дo :     ...................................................................................................... 
 

 Уважаеми г-жа/г-н ............................................., 
 
 За първи път като съпътстващо събитие на ТЕХНОФОРЕСТ, със съдействието на Министерство на 
земеделието и Изпълнителна агенция по горите,  ще се провежда Национален горскостоппански семинар, който 
се явява тематично допълнение на международното изложение за лесоовъдство, горска техника и технологии 
„Технофорест-2010”.  
 В дните на форума се събират лесовъди от практиката, горскостопански  производители (ДГС и ДЛС, 
общини, кооперации), горски предприемачи – дърводобивни и дървопреработвателни фирми, научни институти и 
фирми обслужващи горския сектор в страната. 
 За 8-ми път ще се връчат наградите „За особени заслуги в лесовъдската практика”, които тази година 
ще се впишат във формàта на Националния горскостопански семинар и на ТЕХНОФОРЕСТ, като важен техен 
ориентир.  
 

 Първият Национален горскостопански семинар и Церемонията по награждаването ще се проведат на   24 и 25 
март  2010 г. в Интер Експо Център, бул.”Цариградско шосе” №147, София, съгласно Програма, която ще ви бъде 
изпратена допълнително през м.февруари, и ще бъде оповестена на адрес: www.office@bulprofor.org и 
www.technoforest-bg.com  
  

 Приложено Ви изпращаме: 
  1. Предварителна програма за комплекса от събития: изложение, семинар и награждаване. 

2. Покана със заявка за участие в Националния ГС  Семинар.  
  3. Покана с Условия и Формуляр за номиниране на лесовъди и фирми за награждаване. 

4. Покана и Заявление за спонсорство/реклама (не до всички адресати) 
 С цел по-добрата организация на събитията Ви молим своевременно да ни върнете попълнени 
формулярите, съгласно указаните в приложенията срокове, за което предварително Ви благодарим!   Формулярите 
изпращайте на факс: 02/952-1135 или на e-mail: office@bulprofor.org. 

 
 

С уважение: .. .............................................................. 
София, 21.12.2009 г.        Инж.Антоний Стефанов  

Председател на УС на БУЛПРОФОР 

 


