А. СПИСЪК НА ИЗДАНИЯ’ 2012 год / за АБОНАМЕНТ:
1
2

„Справочник по Дендробиометрия” – 2011 г, Преиздадено едноименното издание от 2004
год на Проф, д-р Кръстан Кръстанов, ИГ към БАН и инж.Румен Райков, с меки корици.

17 лв

Сборник “Актуална нормативна уредба за видовете сечи и ползването на
дървеси-на” с най-използувани таблици за кубиране, сортиментиране, бонитиране, оценка по

9 лв

насаждения

3
4
5
6

7

Сборник с всички актуални нормативни актове за горите (ЗГ и Наредби)
Съгласувани режими за стопанисване и ползуване в горите от НЕМ НАТУРА200;
Европейски и национални норми и режими за осъществяване на дейностите по
дърводобив и първична преработка на дървесина
Рентабилност на природосъобразното лесовъдство / Из опита на страни от ЕС по
природосъобрано и икономически рентабилно стопанисване на горите /, в
превод от Brice de Turckheim
Управленска икономика в Горското стопанство /от Hans A. Jöbstl в превод.

Б. ГОРСКИ СПРАВОЧНИК КАЛЕНДАР’ 2012 г (двутомник)

7 лв
9 лв
21 лв
23 лв

25 лв

30 лв

В. СПИСЪК НА СТАРИ ИЗДАНИЯТА на БУЛПРОФОР (2006 – 2009 год)
1
2

3

4

5

6

7
8
9

„Ръководство за добри практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в ГС” /
2006г. Автор: колектив от мрежата консултанти към FAO/ECE/ILO: „Модел за Добри практики при
9 лв
сключване на договори в ГС”; „Участници/целеви групи”;„Ръководстава за добри практики”
„Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности” /2006г.
Наръчник представящ резултати от съвместната работа на организациите, участващи в проекта на ЕК
„COMFOR”, на база проучванията по проекта ErgoWood + “Контролен лист по ергономия на горските
9 лв
машини”, Практикум с профилирани въпросници за мениджъри
„Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС” / Бюлетин бр.6/2006г.
„План за действие на Европейския съюз за горите, 2007-2013”; „Национална стратегия за устойчиво
5 лв
развитие на горския сектор в България, 2006-2015”; „Стратегически план за развитие на горския сектор
в България, 2007-2011”
„Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина, добита след природни бедствия
- Част 1: „Организация на комплекса дърводобивни дейности след природни бедствия” , 2008г
15 лв
Раработка на група експерти от FAO/ECE/ILO и партньори по проекта STODADFOR, подкрепен от
ЕК.
„Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина, добита след природни бедствия
- Част 2: “Безопасно и ефективно съхранение на дървесината, добита след природни бедствия”,
15 лв
2009 г
Раработка на група експерти от FAO/ECE/ILO и партньори по проекта STODADFOR, подкрепен от
ЕК.
Наръчник за устойчиво управление на горите на Паневропейско ниво, съставил: Доц д-р Васил
Стипцов, „Подходи към устойчиво стопанисване на горите”; „ПРО СИЛВА-лесовъдска стратегия и
практики за устойчиво стопанисване на горите в Европа и света”; Устойчиво стопанисване на горитве и
7 лв
екосистемния подход”; „Пан-европейски индикатори за устойчиво у-е на горите”
Справочник по възобновяеми енергийни източници от дървесна биомаса, автор: д-р инж. Любчо
12 лв
Тричков, д-р Стефан Стоянов
Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от Горския фонд в Натура 2000 защитени
5 лв
зони Aвторски колектив
„Дървесина и енергия – новите възможности в условията на криза”
Сборник с материали на бълг. специалисти, практици и научни работници (1), материали от семинара
10 лв
на UEF в Австрия, 2007г.(2) и от финален семинар по проекта на EU
”EUROFORENET”,Брюксел,2007г.(3).

Всички цени са без ДДС!

ОД 4.6
ПОЛУЧЕНА ОБРАТНО НА ФАКС No 02/9866781

ФАКС – ПОРЪЧКА
за

АБОНАМЕНТ и ДОСТАВКА
на
книжни издания с материали по актуални горски теми

Съгласно Предложение «СПИСЪЦИ» публикувано на адрес www.bulprofor.org , Моля да приемете
за изпълнение нашата заявка, както следва:

А. ИЗДАНИЯ 2012 год

Ед.цена

АРТИКУЛ: Абонамент на комплект от 6 бр. Издания/заглавия, както следва:
• Справочник по ДЕНДРОБИОМЕТРИЯ
• Актуална нормативна уредба за видовете сечи и ползването на дървесина с найизползувани таблици за кубиране на цели насаждения, кръг.площи, бонитиране,
сортиментиране и мн.др;
• Сборник с актуалната нормативна уредба за горите (ЗГ и наредби);
• Съгласувани режими за стопанисване и ползуване в горите от НЕМ НАТУРА-2000;
• Европейски и национални норми и режими за осъществяване на дейностите по
дърводобив и първична преработка на дървесина*;
• Рентабилност на природосъобразното лесовъдство*;
• Управленска икономика в Горското стопанство*.

Бр. Общо, ЛВ

(за 1 комплект
от 7 бр.)

99
(тази цена е в
сила само при
заявка на
пълния
комплект
2
заглавия)*

Сума /без ДДС/:
Б. ГОРСКИ СПРАВОЧНИК КАЛЕНДАР’ 2012 г (двутомник)
Формат А5, непромукаема PVC подвързия, срок на доставката
30
до към 15 април, 2012 год. *3
В. СТАРИ ИЗДАНИЯ, съгласно списъка*4
1. „Ръководство за добри практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в ГС” / 2006г.
2. „Здраве и работоспособност при механизираните горски дейности” /2006г.
3. „Стратегически и оперативни документи на ЕС и България за горите и ГС”
4. „Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина, добита след природни бедствия - Част 1:
„Организация на комплекса дърводобивни дейности...”
5. „Техническо ръководство за дърводобив и съхранение на дървесина, добита след природни бедствия - Част 2:
„Безопасно и ефективно съхранение на дървесината.....”
6. Наръчник за устойчиво управление на горите на Паневропейско ниво,
7. Справочник по възобновяеми енергийни източници от дървесна биомаса
8. Ръководство за планиране на дейности в земи и гори от Горския фонд в Натура 2000 защитени зони
9. „Дървесина и енергия – новите възможности в условията на криза”

9
9
5
15
15
7
12
5
10

Сума /без ДДС/:
ОБЩО /без ДДС/:
Забележка: *Тези заглавия ще се издадат при минимален брой на абонаментите от 500 бр. Ако той не се набере, на заявилите ги абонати, ще се
възстанови стойността на съответното издание с коеф.х0,85. *2 При заявка само на определени заглавия –ползувайте цените от СПИСЪК-а, и ги
записвайте срещу съответното заглавие в последната колона (умножено по бройката).*3 Това ще бъде двутомника, чието последно издание беше
от 2004 год. Ще се издаде, при набиране/ заявка на минимално количество 700 бр. Ако това количество не се набере, сумата ще се възстанови в
пълен размер. Отбележете желания брой и общата ст-ст. *4 Отбележете в празното място броя от съответното заглавие, а в колоната «Обща стст» - сумирана общата ст-ст от всичките кутийки в реда. Бройките са ограничени, ще се приемат поръчки за тези издания по реда на заявките.
МОЛЯ ДА НИ БЪДЕ ИЗДАДЕНА ФАКТУРА, ЧИЯТО СТОЙНОСТ ЩЕ ЗАПЛАТИМ ПО БАНКОВ ПЪТ. Фактурата изпратете на телефакс

No____________ _____и/или по поща (уточнете !); Срок на доставката: - съгласно предложението, до края на 2012
год/нач. на 2013г.; Срокове и начин на плащане: - предварително, до 1 месец след датата на фактурата, по банков
път; Получаване на изделията: - по поща, за сметка на Булпрофор.

В 3-дневен срок след плащането ще бъде издадена оригинална фактура.
КЛИЕНТ: ___________________________________________________________________________________________________________________;
ЕИК:_____________________ДДС код:_____;МОЛ:_______________________________________________________________________________;
Адрес:______________________________________________; Лице за контакти:_______________________________________________________;
Телефон за връзка:__________________________факс:______________________ E-mail:_______________________________________________.

Дата:______________2011 г. За своевременно и без грешка издаване на фактурата, ще дублираме настоящата
поръчка с уведомление и по телефона.
ПОДПИС :

