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В  изпълнение  на  дейности  по  Проект  №  BG05SFOP001-2.019-0005

„Повишаване на професионалния капацитет на служителите в Регионална дирекция

по  горите  град  Сливен  чрез  организиране  и  провеждане  на  специализирани

обучения”  по  Оперативна  програма  „Добро  управление“  по  процедура

„Специализирани  обучения  за  териториалната  администрация“  № BG05SFOP001-

2.019,  Регионална  дирекция  по  горите  Сливен  проведе  шестото  от  общо  десет

обучения,  на  тема  „Предизвикателствата  на  естественото  и  изкуствено

възобновяване в Натура зоните“.

Мероприятието се проведе на 09.03.2021 г. в град Сливен. 

Водещ  лектор  на  събитието  беше  инж.  Зорка  Минчева  –  главен  експерт  в

Регионална дирекция по горите Сливен. 

Участие  взеха  всички  Горски  инспектори  в  Регионална  дирекция  по  горите

Сливен, както и други представители на РДГ Сливен.  

Всички участници в обучението получиха сертификати.

Мероприятието  бе  проведено  при  стриктно  спазване  на  противоепидемични

мерки.
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