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Изх. № 47 / 20.10. 2008                                                                       До   ...............................................   

                         Член на БУЛПРОФОР 
 

П О К А Н А 
за участие в 

КУРС ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ  
на   

ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ ПРЕДПРИЕМАЧИ 
 

 
Уважаеми колеги, 
 
На 13-15 ноември 2008 г. - четвъртък, петък и събота в Почивна база „Марица Изток”, гр. 

Велинград ще проведем нашия есенен курс за квалификация – СЕМИНАР.  
       Основните теми на семинара ще бъдат:  

o Новите постановки в ЗГ и ППЗГ –  практически аспекти касаещи дейността на 
частнопрактикуващите лесовъди и предприемаческите фирми”  

o „Дейности по оперативните програми, финансирани от ЕС, в които ЧПЛ        
                                може да бъде предприемач и как това да стане”, съгласно  Наредбите по  
                               „горските”мерки на ПРСР; Възможности за кандидатстване по други мерки    
                                на  ПРСР и ОП  

По първата основна тема ще проведем обсъждане на актуални теми от лесовъдската 
практика, в т.ч. дискутиране на евентуалните последствия за частнопрактикуващите лесовъди и 
горските предприемачи, в следствие на промените в Закона за горите и ППЗГ .  

Отговори на ваши въпроси ще дадат представители на отделите: „Стопанисване на 
недържавни гори”, „Стопанисване и защита на горите”, „Охрана на горите и дивеча” в ДАГ 

Както и досега, ще се разчита на активното участие на всички присъстващи.  
В тази връзка Ви умоляваме да подготвите (може и  предварително да изпратите) свои 

мнения и предложения по дискутираните теми, както и констатирани от вас нарушения в 
работата на държавната администрация, неспазване на Закона за горите и др. разпоредби, 
затруднения в извършване на  дейността ви и други актуални въпроси, касаещи пряко работата 
ви. 

Освен това в програмата са включени и други интересни теми с подчертано практическа 
насоченост, а именно: 

o „Дърводобива в България-състояние и перспективи”  
o „Дървесина и енергия  - нови възможности”  
o „Модели за организация и управление на Общинските гори 

 
             Семинарът ще се финансира частично от ГТЦ към Посолството на РГермания. Разликата, 
която е необходима за покривaне на  разходите за лекторски хонорари, наем зала и др.ще заплаща 
всеки участник под формата на такса за участие./70лв/ 

 
Моля да потвърдите своето участие в срок до 07.11.2008 г. на телеф. 02-952-1135 или 

0885 336 215 /Даниела/ 
 
Председател на БУЛПРОФОР                                      
Инж. Антоний Стефанов 

       
София, 20.10.2008 г. 
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