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ДО:                                     Лесовъдите на частна практиката,  

Асоциация Общински гори /общински горски служби  

Сдружение ГОРОВЛАДЕЛЕЦ /собственици - юридически лица 

Асоциация на горските фирми / горски предприемачески фирми  

 

Уважаеми колеги,                                                                                                                                                                                                         
 

С настоящото Ви уведомяваме, че и тази 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.  

И през 2009 год се предвижда съвместно честване и награждаване на най-достойните 

представители на гилдиите от горския сектор. Церемонията ще се проведе съгласно програма, за 

което ще ви уведомим своевременно. 

 
През 2009 год,  Централната комисия към ДАГ, в която БУЛПРОФОР участва заедно с ДАГ и СЛБ,  

утвърди  ПЕТ категории награди, под общото мото „За особени заслуги в лесовъдската практика”. 

Критериите за тях не са променяни и през тази година. БУЛПРОФОР има ангажимента да събере 

предложенията за номинации за две от категориите (по т.1.2 и т.4, тук по-долу). Специална комисия в 

която ще участват представители на БУЛПРОФОР, ГОРОВЛАДЕЛЕЦ, АОГ, СГТФБ и АГФБ ще направи  

предварителен подбор, съобразно обяваните тук по-долу критерии за тях.  Информация ще намерите на 

нашата страница: www.bulprofor.org.  
 

По този повод oтправяме  настоящата  
 
 

П О К А Н А  
за  

номиниране на най-заслужилите практикуващи лесовъди и предприемачи 
(ваши членове и не само такива) 

 
  

  Очакваме вашите НОМИНАЦИИ за най-достойните представители във вече традиционните 
категории /тук приложени/, които вярваме ще представят подобаващо нашите организации, както и 
цялата гилдия на практикуващите лесовъди и на горските предприемачи в България! 
 
 Точната дата, час и място за провеждане на церемонията ще бъде публикувана на адрес 

www.bulprofor.org . 
 

  

Уважаеми колеги и спонсори, 
 

Искаме да уверим фирмите заявили желание и готовност да спонсорират, както и тези, които все 

още не са го направили, но биха желали да бъдат съпричастни към гилдията, че условията зависят 

от техните заявени желания и възможности.  
 

Благодарим предварително на лицата и фирмите които ще направят 
предложения за спонсорство на това особено важно  

за развитието на сектора „гори” събитие ! 
 

Председател на УС на БУЛПРОФОР                                   

Инж. Антоний Стефанов 

София, 10.02.2009 


