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Изх.№ 07/15.03.2016г 

До   ...............................................   

                      /Член на БУЛПРОФОР/ 
 
 

П О К А Н А 
За 

честване на СЕДМИЦА НА ГОРАТА и участие в СЕМИНАР 

на 

ЧАСТНО-ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ 
 

 

 
Уважаеми колеги, 

 

На 7-8 април 2016 г./четвъртък - петък/ в хотел „ЕЛА”- К.С.  Боровец /до гр.Самоков/ ще проведем : 
 

 

I. СЕМИНАР с теми относно: (1) добри практики при маркиране на стояща дървесина с предложения 
за въвеждане на нови похвати или начини за маркиране на стояща дървесина; (2) Иновациите в 
горския сектор– митове или реални възможности за прилагане в България и (3) Квалификацията и 
обучението на лесовъдите и тяхното кариерно развитие.   
 

II. ДИСКУСИОННА КРЪГЛА МАСА с гледните точки на природозащитници, практикуващи лесовъди и 
предприемачи в горите и на горската администрация и контрола в горите по прилагането на 
горското законодателство – слаби и силни страни при изпълнение на дейностите, контрола и 
управлението, възможности за подобрение в работата по насоки, по звена и структури и на 
участниците в производствената верига. 

 
III. Честване  на „СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2016” с  ритуално залесяване в района на ТП ДГС Самоков 

/ДГС София и празнична Вечер на гилдиите от горския сектор, съгласно програмата. 
 

Потвърдили са участие ръководители и представители на горското ведомство и сектора от МЗХ, 

ИАГ, както и от ЛТУ, WWF, ДП, РДГ, Браншовите организации и др. от средите на горския бизнес, 

собствениците на гори и др. заинтересувани лица.   

Отделна покана за участие в Общото събрание на 06.04.16, Ви се изпраща едновременно /отделно от 
настоящата и също е публикувана на www.bulprofor.org  
  

 

Уважаеми колеги, 

Семинарът ще бъде на самоиздръжка (считано с 2 нощувки и пълен пансион в т.ч.: 2 вечери, 2 закуски и 1 

обяд с пристигане на 6 по обяд и напускане на 8 след закуска) т.е. всеки участник сам ще заплаща 

разноските по пребиваването си, които ще възлизат на 95 лева общо, които ще се заплащат на 

рецепцията на хотела.   
 

Моля да потвърдите своето участие в срок до 04.04.2016 г. на тел. 0888-383-654 или 0885-336-

215 Даниела/. 
https://www.google.bg/maps/place/Hotel+%22ELA%22/@42.2673403,23.6051622,339m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0xfbfbea08a915
690e!6m1!1e1 

Приложена – Програма на събитията 6-8.04.2016 г 

 

Председател на УС на БУЛПРОФОР                                      

Инж. Антоний Стефанов 

София, 15.03.2016 г.     
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