РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
София, бул. “Христо Ботев” №55, тел. централа 98511, факс 981 37 36

ПРОГРАМА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2008
7 – 13 април
Мото: „Да посадиш дърво, да отгледаш надежда”

4 април 2008/петък/
9.00 – 12.00 часа
Пресконференция
Място: ДДивС „Витошко – Студена”
Участват: доц. Стефан Юруков – председател на ДАГ, зам. председателите на ДАГ, гл.
секретар, началника и членовете на Консултативния съвет, директорите на дирекции в
ДАГ, журналисти.
- Кратка презентация за състоянието на горския сектор
- Журналистите засаждат фиданки, като предварително е определен терена и са изготвени
табелки за всяка една медия.
- Коктейл
13.30 – 14.00 часа
Поднасяне на венци и цветя в памет на загиналите лесовъди пред мемориала на ЛТУ.
Място: ЛТУ
Участват: Представители на ДАГ, СЛБ, ЛТУ, ИГ при БАН, РУГ – София, журналисти.
6 април 2008 /неделя/
10.30 – 14.00 часа
Празник на открито в ПП „Витоша”
Място: Игликини поляни
Гости и участници: Ръководството и служителите на Държавна агенция по горите,
председателя и членовете на Комисията по земеделие и гори при 40-то НС,
природозащитни организации, преподаватели и студенти от ЛТУ, членове на СЛБ,
„БУЛПРОФОР”, граждани.
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Дейност: Подмяна на брайловите надписи; боядисване с блажна боя на таблата с
брайловите надписи; лакиране на всички дървени съоръжения; подмяна на 3 броя
пластмасови табла – входното на алеята, Защитените територии в Природен парк Витоша,
Птиците на Природен парк Витоша; ремонт или демонтаж на боулинга; подмяна на
ритловиците пред таблата с брайловия текст; ремонт на заслона; направа на нова
пластмасова табелка за заслона; почистване на района около заслона; поставяне на въже на
рампата; боядисване на люлките; залесяване – 20-30 бр. фиданки; монтиране на 5 колчета
за спиране на МПС около алеята за инвалиди
( при неподходящо време е подготвен резервен вариант )
20.00 часа
Обръщение на доц. Стефан Юруков – председател на ДАГ по Канал 1 на БНТ по повод
започващата седмица на гората.
7 април 2008 /понеделник/
7.00 – 9.00 часа
Медия – изяви
БНР, БНТ, bTV – Сутрешен блок, Нова телевизия, ВВТ, Дарик радио
Публикуване на обръщение на председателя на ДАГ към лесовъдската колегия в
печатните издания.
10.00 – 13.00 часа
Откриване на двадесетата сесия на СИЛВА МЕДИТЕРАНЕА - Комитет за
средиземноморско сътрудничество по горските въпроси към ФАО/ ООН.
Място: х-л „Родина”
Гости и участници от ДАГ: доц. Стефан Юруков – председател на ДАГ, инж. Илия
Симеонов - зам. председател на ДАГ, инж. Стойчо Бялков - директор на дирекция
„ГСПЗД”, д-р инж. Николай Йонов – директор на дирекция „НОМД”, инж. Спас Тодоров –
директор на дирекция „ИОВО”, инж. Виржиния Хубчева – началник отдел „СЗГ”
Отговорник: д-р инж. Николай Йонов – директор на дирекция „НОМД”, инж. Спас
Тодоров – директор на дирекция „ИОВО”
16.00 – 20.00 часа
Национално откриване на Седмица на гората - 2008
Място: Национална опера и балет
Гости и участници: Президентство, МС, НС, МЗП, МОСВ, Национални служби, ДАГ,
началниците на РУГ, Директорите на ДЛ, ДДивС, ДПП, ГСС, ЛЗС, ОС, ЛТУ, ИГ, СЛБ,
БУЛПРОФОР, участниците в СИЛВА МЕДИТЕРАНЕА и др.
16.00 – 16.15 часа
Официално откриване на Седмица на гората от председателя на ДАГ – доц. Стефан
Юруков
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16.15 – 16.30 часа
Приветствия от гостите, поздравителни адреси
16.30 – 16.40 часа
Доклад за състоянието на горския сектор
16.40 – 17.00 часа
Връчване на награди под общото мото „За особени заслуги в лесовъдската практика”.
17.00 – 19.00 часа
Тържествен концерт
19.00 – 20.00 часа
Коктейл
Място: Национална опера и балет
8 април 2008 /вторник/
РУГ - София
9 април 2008 /сряда/
11.00 – 13.00 часа
Създаване на дипломатическа гора
Място: ДДивС „Витошко” – с. Студена
Участници: Ръководството на ДАГ и посланици, като представители на дипломатически
мисии в страната ни.
11.00 – 12.00 часа
Среща на тема: Трансгранично сътрудничество
12.00 – 13.00 часа
Залесяване
Коктейл
Регионални срещи и инициативи
10 април 2008 /четвъртък/
9.00 – 17.30 часа
Провеждане и награждаване на участниците в Национален конкурс за проектиране
на мебели
Място: Залата на ДАГ
Участва: д-р инж. Николай Йонов – директор на дирекция „НОМД”
19.00 часа
Коктейл за ръководството и експерти на ДАГ
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11 април 2008
11.00 – 11.30 часа
Награждаване на участниците в изложба-базар на изделия и предмети, произведени в
специализираните техникуми и гимназии по дървообработване
Място: централно фоайе на МЗП
Участва: инж. Валентина Маринова – гл. секретар на ДАГ
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