
 

СЕДМИЦА НА ГОРАТА – 2009 
 
 

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН  

относно 

връчването на годишните награди 
“ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ В ЛЕСОВЪДСКАТА ПРАКТИКА - 2008” 

 

Избора на призьорите за 2008 год се извърши от 7 - членна национална комисия от 

представители на ДАГ, СЛБ и БУЛПРОФОР. 

 
Предварително БУЛПРОФОР излъчи своите кандидати в 2 от категориите, резултат на работата 

на вътрешна комисия, състояща се от представители на: БУЛПРОФОР, Съюза на Горско-Търговските 
Фирми в България, Асоциацията на горските фирми в България и Сдружение „Горовладелец”. 
 

На своето заседание на 16.03.2009 год, националната комисия разгледа 

номинациите по всяка от категориите, които са постъпили в ДАГ, СЛБ и БУЛПРОФОР, 

както и резултатите от направените от тях класации по предварително обявените 

критерии, и извърши гласуване по категории, резултатите от което са следните: 
 
 
1)  ГОЛЯМАТА награда : Удостоверение и СТАТУЕТКА “Лесовъд на годината 2008” и парична

 награда на ДАГ и Съюза на Лесовъдите в България,   
 

         инж. Василий Маринковски – началник на РДГ Кюстендил 
 

За подгласници с ПЪРВА награда : ДИПЛОМ “Лесовъд на годината 2008”  и парична награда, се 
връчва на:  
 
 Инж.Стоян Допчев– Директор на ДГС Ракитово /пенсионер/ 
 Инж. Костадин Вретенаров – РДГ Бургас 
 Инж.Георги Петров – ДГС Никопол 
 

 
2) ГОЛЯМАТА награда : Удостоверение и СТАТУЕТКА “За най-добра лесовъдска практика – 2008”    

награда на  БУЛПРОФОР, която се връчва за неговия принос в утвърждаването на частната 
лесовъдска практика и дейности в горите през 2008 год, като национално значими за устойчивото 
развитие на българските гори и на горското стопанство, на:   
  
 Инж. Искрен Силков Пашов – частнпрактикуващ лесовъд от гр. Чепеларе 
 
 
ПЪРВА награда: ДИПЛОМ “За особени заслуги в лесовъдската практика - 2008” и предметна 
награда от БУЛПРОФОР, се връчва: 
 
 Инж. Стефан Петров Димитров – Частно-практикуващ лесовъд от Стражица,ю 
 
 Инж. Александър Обретенов Обретенов – Пролес инженеринг” ООД. 

  
 
3)   Специалната ГОЛЯМА награда : Удостоверение и СТАТУЕТКА “За цялостен принос в 

лесовъдската практика – 2008” и парична награда за лесовъда с дългогодишен професионален 
път, който е оставил ярка диря в лесовъдската практика на: 

 
  Инж. Продан Проданов – Зам. Директор в РДГ Пазарджик 

 
 
3) ГОЛЯМАТА награда : 

Удостоверение и СТАТУЕТКА  „За най-добър горски предприемач, фирма на 2008 година” 
(за фирма изпълнител на ГС дейности) – награда на  ДАГ и БУЛПРОФОР, се връчва на фирмата 
контрактор с най-голям обем договорирана и успешно свършена дейност в областта дърводобив 
и/или залесяване: 

 
   
  „Фореста” ООД – гр.Велико Търново с управител: инж. Георги Гочев Георгиев 
 
  



ПЪРВА награда : ДИПЛОМ “За oсобени заслуги в горското предприемачество, фирма на 
2008” и предметна награда от БУЛПРОФОР,  се връчва на двете предприемачески структури – 
подгласници: 
 

„Равеналес” ООД– гр. Сливен, управител инж. Йордан Руснаков 
 

  ГК „Касъм дере” – с. Момчиловци с председател Костадин Марински 
 
 
5)  Специална ГОЛЯМА награда : Удостоверение и СТАТУЕТКА  „Най-добър служител по 

охраната за 2008 година” и парична награда на  ДАГ за най-изявения служител по охрана на 
горите за 2007: 

 
  Росен Шопов – г. стражар РДГ Русе 
 
ПЪРВА награда : ДИПЛОМ “Заслужил служител по охраната на 2008” и парична награда за 
двамата подгласници - служители от системата на ДАГ:   
 

  Найден Петров Делчев – горски надзирател от ДГС Първомай, 
  Запрян Малаков  – Г. стражар при РДГ Благоевград 

 
6) Специална ГОЛЯМА награда : Удостоверение и СТАТУЕТКА  “За особени заслуги в 

медийното отразяване на горската тема в България - 2008” -  награда на ДАГ, която се връчва 
на журналиста – представител на печатните и електронни медии, който през 2008 година  
целенасочено и вярно е 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,  

  

  Зоя Велинова – БНТ, Канал-1 
 

ПЪРВА награда : ДИПЛОМ “За заслуги в медийното отразяване на горската тема в България 
- 2008”, се връчва на журналистите: 
 

  Юлиана Узаничева – вестник Стандарт 
                     Петър Хаджиев – в-к „Земя” 


