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До: ................................................. 
/Член на БУЛПРОФОР/ 

 
   

П О К А Н А 
за честване на Седмицата на гората 2008 г. 

  
 
 
Уважаеми г-н/г-жо..........................., 
 
 Съобразявайки се с предложения на наши членове, УС реши през 2008 год, БУЛПРОФОР да 
насрочи официално честването на Седмицата на гората отделно от традиционния пролетен 
семинар. Него ще проведем в средата на месец май, за което ще ви уведомим своевременно. 
 
 Настоящата ПОКАНА на Управителния съвет на БУЛПРОФОР към Вас е за участие в 
организираното от БУЛПРОФОР честване по случай Седмица на гората – 2008 и Шестото връчване 
на годишните награди  
 

“ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА” 
 
  Наградите ще бъдат връчени на съвместната официална церемония на ДАГ, СЛБ и 
БУЛПРОФОР, която ще се проведе в Националната опера на 07.04.2008. По-късно същия ден 
наградите и техните лауреати ще бъдат оповестени и представени на честването-коктейл на 
Булпрофор, в х-л/р-т Форум-Централ. 

 

В тази връзка  отправяме настоящата 
 

Покана за честване на Седмицата на гората 2008 г 
 

• Празник на открито в ПП Витоша на 06.04.2008г /неделя/ от 10.30 до 14.00 ч. 
/място: Игликини поляни – преди разклона за Копитото, непосредствено над Дендрариума/ 
Там БУЛПРОФОР ще има свой кът, където ще се предлагат издания на сдружението. 

• Пресконференция на браншовите организации от горския сектор по случай Седмица на 
гората и Законопроекта за ИДЗГ (мястото и часът ще бъдат допълнително оповестени) 

• Честване - коктейл на Булпрофор на 07.04.2008 г, от 20 ч. в гр.София, ресторант Форум 
Централ* бул. „Цар Борис ΙΙΙ” (бивш х-л Славия) 

• Семинар – представяне на наредбите по „горските” мерки на Програмата за развитие на 
селските райони, с лектори от МЗП и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция 
на 08.04.2008 г от 10 ч, х-л Форум-Централ, бул. „Цар Борис ΙΙΙ”  
 

  За участие в чествнето и на семинара са поканени да присъстват лауреатите на наградите на 
БУЛПРОФОР за 2007 г и от предишни години, представители на ДАГ, РУГ, БСК, ИГ-БАН, ЛТУ, ГТЦ, 
Европейски партньорски организации на БУЛПРОФОР, НПО, Браншови организации, членовете на 
БУЛПРОФОР, средства за масово осведомяване, нашите СПОНСОРИ и др. 

 
Очакваме вашата заявка/подтвърждение за участие в честването-коктейл в срок до 

15.03.2008 г., по телефон или на Е-mail: office@bulprofor.org. За контакти:  02-952-1135;  0885-
336-215; 0888-383-654. както и на факс 02-952-1135, 

 
  * Куверта за всеки участник в коктейла е на стойност 48 лв. Възможности за нощувки: х-л 
Централ Форум –двойна стая 60 €, единична - 45 €; хотел Шипка -двойна стая 39 €, единична 26 €. 
Ако желаете резервация за нощувка, моля свържете се с нас на телефоните по-долу. 
 
 
София, 29.02.2008 год. 
Председател на УС на БУЛПРОФОР 
Инж. Антоний Стефанов 

mailto:office@bulprofor.org
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П О К А Н А 
за номиниране на кандидати за наградите   

“ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА - 2007” 
 
 Използуваме случая, за втори път след Общото събрание (31.01.2008 г), да представим на 
Вашето внимание настоящите условия за номиниране и избор на лауреатите на годишните награди.  
 Вече за втора година наградите „За особени заслуги в лесовъдската практика” ще бъдат в 
разширения формат категории, които включват едновременно досегашните награди  на ДАГ, СЛБ и 
БУЛПРОФОР връчвани за Седмица на гората. (Информация и на адрес:  www.bulprofor.org)  
 

   Каним Ви да направите свои номинации за най-достойните според Вас представители на 
гилдията за носители на годишните награди на ДАГ и Булпрофор, както следва (само за 
категориите, които могат и представляват интерес за нашите членове):  
 
 

1) Награда ЗА ИНДИВИДУАЛЕН ЛЕСОВЪДСКИ ПРИНОС  
   1.2. ГОЛЯМАТА награда : Удостоверение и СТАТУЕТКА “За най-добра лесовъдска 

практика –2007”    награда на  БУЛПРОФОР, която ще се връчи на кандидата с доказано висок 
професионализъм за неговия принос в утвърждаването на частната лесовъдска практика и 
дейности в горите като национално значими за устойчивото развитие на българските гори и 
на горското стопанство.  
1.2.1. ПЪРВА награда : ДИПЛОМ “За особени заслуги в лесовъдската практика - 
2007” и предметна награда, ще се връчи на ДВАМА от най-достойните кандидати за 
голямата награда подгласници  (класиралите се на второ и трето място 
лесовъди/консултанти физически лица). 

 
2) Награда ЗА НАЙ-ДОБРА ГОРСКА ФИРМА – КОНТРАКТОР 
 2.1. ГОЛЯМАТА награда : Удостоверение и СТАТУЕТКА  „За най-добър горски предприемач, 

фирма – контрактор на 2007 година” (за фирма изпълнител на ГС дейности) – награда на  
БУЛПРОФОР, която ДАГ ще връчи на фирмата контрактор с най-голям обем договорирана и успешно 
свършена дейност в областта дърводобив и/или залесяване, и/или друга консултантска дейност 
извършена в гори с различна собственост.  
2.2. ПЪРВА награда : ДИПЛОМ “За oсобени заслуги в горското предприемачество, фирма - 
контрактор на 2007” и предметна награда,  ще се връчи на ДВЕ от най-достойните фирми кандидати 
за голямата награда - подгласници  (класиралите се на второ и трето място горски фирми-
контрактори/изпълнители). 

 

3) Награда ЗА ОХРАНА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГОРИ 
 
4) Награда ЗА ЦЯЛОСТЕН ЛЕСОВЪДСКИ ПРИНОС 
 Специална ГОЛЯМА награда : Удостоверение и СТАТУЕТКА “За цялостен принос в 

лесовъдската практика – 2007” -  награда на ДАГ, която ще се връчи на лесовъд с дългогодишен 
професионален път, който е оставил ярка диря в лесовъдската практика, независимо от актуалните му 
ангажименти (служител, частен консултант, пенсионер...). 

 
5) Награда ЗА МЕДИЕН ПРИНОС КЪМ ГОРСКАТА ПРОБЛЕМАТИКА 
 7.1. Специална ГОЛЯМА награда : Удостоверение и СТАТУЕТКА  “За особени заслуги в 

медийното отразяване на горската тема в България - 2007” -  награда на ДАГ, която ще се връчи 
на журналисти – представител на печатните и електронни медии, които през изтеклата година  
целенасочено и вярно са отразявали актуалните теми свързани с развитието на горския сектор в 
България (реформа, държавно управление, собственици, предприемачи и индустрия) и неговото 
особено значение за обществото и икономиката, с което са предизвикали заслужен обществен 
резонанс.  

 
 Едновременно с обосновката, изришно посочете за коя от категориите предлагате вашия 
/вашите/ фаворити. По ваша инициатива може да номинирате кандидати за всяка от тях. 
 
 Тук приложени /на адрес: www.bulprofor.org/ ще намерите Условията за кандидатстване, 
номиниране на кандидатите, техният избор и награждаване.  
 

Очакваме вашите предложения за номинации в срок до 15.03.2008 г., както и 
заявка/подтвърждение за участие в честването на факс 02-952-1135, или на Е-mail: 
office@bulprofor.org. Телефони за контакти:  02-952-1135;  0885-336-215; 0888-383-654. 

 
 

Благодарим предварително на лицата и фирмите направили 
предложения за спонсорство на това най-важно за сектора „гори” събитие през 2008 година ! 

 

 
София, 25.02.2008 
Председател на УС на БУЛПРОФОР 
Инж. Антоний Стефанов 
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