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Изх. № 48/30.10.2008                        До:                                                    доц. СТЕФАН ЮРУКОВ 
Началник на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

Тук 
 

 
 

ОТНОСНО: Покана за участие в КУРС ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ - СЕМИНАР  на БУЛПРОФОР 
  

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

Велинград ще се проведе нашият есенен курс за квалификация – СЕМИНАР на 
частнопрактикуващи лесовъди – членове на БУЛПРОФОР и гости от други организации със 
сродна дейност.  

 
Като теми в програмата са включени въпроси с подчертано практическа насоченост, в т.ч.: 

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

 „Съвременни технологии и машини за дърводобив в горите, подходящи  и  
приложими в български условия”;  

 „Дейности по оперативните програми, финансирани от ЕС, в които ЧПЛ               
може бъде предприемач и как това да стане”; 

 „Организация и управление на Общински   гори”- презентация по материали от 
семинара в гр.Ветово; 

 „COMFOR” – проект финансиран от ЕС относно добрите практики осигуряващи 
висока производителност за МСП в дърводобива при безопасни условия на труд”; 

 
Г-н  Юруков, 
 
Моля да приемете настоящото писмо като специална покана за участие в нашия семинар на 

Вас и/или друг представител от ръководството на ДАГ.  
Освен това моля за вашето съдействие д-р инж. Ценко Ценов  Началник-отдел „Стопанисване 

на недържавни гори”  да вземе участие по съответната тема  съгласно приложената програма 
както и по възможност експерти от  отдел „Стопанисване и защита на горите” и отдел „Охрана 
на горите, дивеча и рибните ресурси, ползвани за любителски риболов” на ДАГ. 

 Като Ви благодарим за вашето съдействие г-н Юруков, оставаме в очакване да бъдете наш 
гост на семинара в удобно за Вас време. 

 
С почит: 
Председател на УС на БУЛПРОФОР 
Инж. Антоний Стефанов 
София, 30.10.2008 г.   
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