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До : доц. Стефан ЮРУКОВ 

Председател на  
Държавна Агенция по Горите   

  
 
 

ОТНОСНО: Честване на СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2008 и връчване на наградите „За особени 
заслуги в лесовъдската практика – 2007” 

 
 
Уважаеми г-н Юруков, 
 

Приемането на България в Европейския съюз през 2007 год. стана добър повод за внасяне на промени в 
традиционната организация на честванията на Седмицата на гората. На проведена в началото на м.януари 
2007 специална среща между ръководствата на НУГ, СЛБ и БУЛПРОФОР се взеха важни решения, 
продиктувани от желанието им да се направи „европейски” принос за консолидация на лесовъдската 
гилдия и горския сектор като цяло.  

 

Определиха се и първите стъпки в това начинание, а именно:  
 съвместно честване на Седмица на гората от всички лесвовъди (служители и частно-

практикуващи) и горските предприемачи, навсякъде в България и 
 обща процедура по награждаване на най-изтъкнатите професионалисти лесовъди, горски 

предприемачи и други дейци със заслуги за развитие на сектора. 
   

Позволяваме си да припомним постигнатите общи договорености, (в съобщение изпратено до всички 
заинтересувани страни – служби, фирми и лица, поканени да бъдат гости, участници, номиниращи и 
спонсори на събитието), тук приложено. Прилагаме също и информационен бюлетин, обобщаващ всичките 
награди и условията на които номинираните трябва да отговарят. 

 

Уважаеми г-н Юруков, 
Очакваме Седмица на гората-2008 год, която е белязана и от знака на структурните и законови промени, да 
затвърди и превърне в традиция благородното дело за консолидация на всички работещи в горския сектор.  
Професионалните лесовъди и горските предприемачи заслужават вниманието и уважението на цялата 
общественост в България. Смятаме, че Седмица на гората е най-добрата възможност Държавната агенция по 
горите да демонстрира своята признателност и отношение към цялата горска общност в страната. 

 

Очакваме ползотворна работа на комисиите определени с Ваша Заповед N 51 от 08.01.2008. 
Настояваме за Вашето съдействие да се подпише и изпрати до съответните служби/поделения/ 

структури общо съобщение – покана в духа на гореказаното, придружено с Информационния бюлетин с 
категориите награди, условията и критериите за избор на най-заслужилите измежду всички номинирани. 

 

  Като Ви благодарим предварително за Вашето съдействие, очакваме съвместно да уточним 
подробностите на съвместна среща.  

  

 С почит: 
  

 Председател на УС на  БУЛПРОФОР   
 Инж. Антоний Стефанов / 0888-383-654 

София, 16.01.2008 г.   
  

Приложения:  2 бр. /съгласно текста  


