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ДО:  Заинтересуваните лица в Горския сектор 

 

ПОКАНА 
За Участие в организирано посещение нa  

LIGNA  - WOOD Industry Summit 2017, 

гр. Хановер 22-26 май, 2007 г. 
 

На основание покана на KwF „Съвета на настоятелите за дейности и технологии в горите“ 

Германия, БУЛПРОФОР организира посещение на най-реномираното в Европа и Света изложение в 

Клъстъра „Гори - горска индустрия“  WOOD Industry Summit 2017, по-известно под името LIGNA.  

 

LIGNA е ТОП събитието за развитие на технологиите в горите и горска индустрия. 

Водещото по рода си в света търговско събитие LIGNA, фокусира върху международната мрежа 

на клъстери с добавена стойност в рамките на горското стопанство и базираните на гората 

индустрии. 

■■ То е най-добрата витрина за машини и оборудване за цялата индустрия клъстер - от 

дърводобива към преработката на дървесина; Собствениците на горското стопанство и 

мениджъри, 

■■ В Хановер идват от всички краища на света, за да открият най-новите технологични 

решения и иновации.  

■■ Неразделна част от събитието, в основата на международните изложения на продукти и 

технологии, е дървообработващата промишленост 

■■ Summit се намира в зала 26. Тя служи като основно място за срещи за цялата индустрия 

клъстер. 

 

Ключови фокус теми в платформата за диалог и презентации: 

■■ Иновативни решения и технологии за сеч и извоз на дървесина и в дървопреработването 

■■ Технологични решения за изграждане на мрежи от различните етапи на обработване 

■■ Навигация / GPS комуникация 

■■ Горско инфраструктура, пътни мрежи и логистика 

 

Посещението ще се проведе с автобус, който ще се наеме съобразно постъпилите заявки със 

следната предварителна програма и график: 

Дата /ден Предварителен график и маршрут* 

20.05.2017 /събота / * Отпътуване от София /престой - хотел Братислава   

21.05.17 /неделя Пътуване / пристигане и настаняване в хотел Хановер 

22.05.17 , 11-18 ч. 

/понеделник 

Хановер, Откриване на изложението, семинарна част, 

съгл. Програмата /акцент: Избрани политики на ЕС за 

горския сектор (15-17 ч) 

23-24.05.17, 11-18 ч. 

/ вторник – сряда 

Хановер, Посещения на изложението и на семинари 

съгл. програмата, срещи с партньори от КВФ, 

организатори от LIGNA и други орг-и. 

25.05.2017 /четв. Отпътуване за България /престой - хотел - Загреб 

26.05.17 / петък Връщане в София 
Програмата/маршрута  могат да претърпят промени, в съответствие с условията предложени от избрания 

партньор за превоз, респ. от броя на записалите се за участие. Ориентировъчна дължина е около 1800 /1900 

км (около 20 часа път), в зависимост от избрания маршрут (през Чехия или през Австрия и Хърватия).  

 

С почит: Председател на УС на БУЛПРОФОР / Инж. Антоний Стефанов  
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LIGNA - WOOD Industry Summit 2017, Hannover 

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 

22nd May 2017 23rd May 2017 24th May 2017 25th May 2017 26th May 2017 

11:00 - 15:00 ч  

                            

WkF проектът 

за твърдата 

дървесина  

 Forest 4.0 -                          

Програмен 

продукт  - Визия 

или Бъдещето 

  Роля на 

ресурсните 

пътища и 

инфраструктура

та в горите за 

осигуряване на 

устойчиво 

горско 

стопанство 

                                     

Превенция на 

Горските 

пожари, 

контрол  

 Управлението 

на превозния 

парк - 

оптимизация на 

логистичната 

верига от гората 

до 

преработвателя 15:00 - 17:00  ч                             

"Избрани 

политиките на 

ЕС за сектора на  

Горско 

стопанство" 

15:00 - 18:00 ч  

Церемония за 

награждаване 

на немски 

строителни 

материали от  

дървесина 

 

Вашите потвърждения / заявки за участие изпращайте на адрес: office@bulprofor.org 

/Тема: Потвърждение за посещение на Ligna’2017, Срок 28.02.2017 г. 

За повече информация: инж. Антоний Стефанов, тел. 0888-383-654 
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