
 
 
 

Т Е Х Н О Ф О Р Е С Т – 2010 
Международно изложение за лесовъдство, горска техника и технологии  

 
 

До: ................................................................................. 

 
П Ъ Р В А  П О К А Н А 

 
 
Уважаеми господа, 
 

Най-учтиво Ви каним за участие в основното събитие което ще съпътства  специализираното 
изложение „ТЕХНОФОРЕСТ – 2010” :   

 

НАЦИОНАЛЕН ГОРСКОСТОПАНСКИ СЕМИНАР  
 

Неговата основна цел е:  
 Да се демонстрират и направят достояние научно-приложните постижения и добри 

практики на лесовъдската гилдия, в т.ч. на лесовъдите от практиката и 
специализираните звена на ИАГ, научните работници и преподаватели, 
предприемаческите структури, неправителствените организации от сектора и др. в 
области, по модули както следва: 
1. горско стопанство 6. сертификация на дейности и управление  
2. дърводобив 7. дървесната биомаса като ВЕИ  
3. горска инфраструктура 8. публични и екосистемни функции на горите 
4. опазване на горите 9. първичната преработка и други 
5. европейски фондове за ГС 10. обществено обсъждане на Закон за горите 

  

Водеща тема  за семинара през 2010 година, съобразно актуалния дневен ред на горския сектор, 
ще бъде: 

 „НОВИЯ ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ – МОСТ КЪМ НОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ГОРСКИЯ СЕКТОР” 
 

Основната цел на националната кръгла маса на заинтересуваните групи и лица ще бъде:   
                                                         

Да се консолидира общественото мнение и основните заинтересувани групи от 
горския сектор относно проекта на нов закон за горите, и същевременно се 
направят коментари и мотивирани предложения за неговото евентуално 
усъвършенстване. 

 

Представянето на закона и дискусиите по него ще се проведат в самостоятелен модул /ден/, за 
което ще ви уведомим с втората покана. 

С оглед на по-добрата организация на това първо по рода си събитие, Ви каним в срок до 
12.02.2010 г. да ни върнете попълнена приложената форма за участие на Вас и/или на Ваши 
представители, като наблюдател и/или участник в съответните модули на семинара, за което 
предварително Ви благодарим!  Вашето подтвърждение за участие (с формуляра – заявка) 
изпратете на Е-mail: office@bulprofor.org или на тел/факс: 02/ 952-1135;  

 
 Подробна програма на семинара и другите съпътстващи дейности ще ви се изпратят 
допълнително с Втора покана през м. Февруари 2010 год. 

 
От името на организационния комитет,  
 

С уважение:        Инж. Антоний Стефанов  ............................./   
София, 21.12.2009 год.      Председател на УС на БУЛПРОФОР 
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Формуляр за участие  
 

в  
 

НАЦИОНАЛЕН ГОРСКОСТОПАНСКИ СЕМИНАР - 2010 
 
 

Име на участника/ците:  

Организация:  

Длъжност:   

Телефон/факс,    

E-mail:   
 
 

Моля отбележете участието на вашия представител/и по модули, както следва: 
 
 

N Модул Презентация – Да / Не (само като наблюдател) 
При отговор ДА: заглавие/я  и времетраене 

1 горско стопанство  
 

2 дърводобив  
 

3 горска инфраструктура  
 

4 опазване на горите  
 

5 европейски фондове за горското стопанство  
 

6 сертификация на дейности и управление  
 

7 дървесната биомаса като ВЕИ  
 

8 публични и екосистемни функции на горите  
 

9 първичната преработка и други  
 

10 обществено обсъждане на Закон за горите  
 

 
Молим да отбележите приблизителното заглавие и времетраене на вашите презентации, 

както и на изказванията (отделно от презентациите), които ще направи вашият представител. 
Задължително ще бъде предоставянето на вашите презентации и/или изказвания в срока 
определен с Втората покана, но не по-късно от 08.03.2010 год. 
 

Всеки присъстващ заплаща такса за участие в размер от 25 лева, срещу която ще 
получи Сборник с материалите от семинара, др.материали, кафе паузи, пропуск за двудневен 
достъп на изложенията ТЕХНОФОРЕСТ и ТЕХНОМЕБЕЛ, участие в Церемонията по връчване на 
годишните награди „За особени заслуги в лесовъдската практика”.    

 
Моля,  изпратете настоящия формуляр за участие в срок до 12.02.2010 г  на Е-mail: 

office@bulprofor.org или на тел/факс: 02/ 952-1135 на вниманието на г-жа Даниела Петкова 
/Изп.Секретар. 

Моля, отбележете дали имате нужда от настаняване и за кои дати. 
(за представителите на институции/организации извън София) 

 


