
 
02.04.2002г. гр.ТРОЯН 

  
1. Диплом „За особени заслуги в лесовъдската практика – лесовъд на годината” и парична 
награда от 850: 

Инж. Иван Гунчев Иванов – РУГ гр. В.Търново 
2. Диплом „За особени заслуги в лесовъдската практика” и парична награда от 300 лв: 

Инж. Марио Симеонов Войчев – РУГ гр. Ст.Загора 
Инж. Илиян Георгиев Вълков  - ДЛ гр. Чепеларе 

Инж. Диньо Георгиев Георгиев  -  ЧПЛ от гр.Ст.Загора 
Инж. Блага Петрова Чакърова – РУГ гр. Ловеч 

Инж. Руси Колев Русев – У-л „Узана 99”АД гр. Габрово 
3. Диплом  „За особени заслуги в лесовъдската практика, лесовъд-мисионер” - за 
дългогодишната си мисионерска дейност в служба на Българската гора и във връзка с 
навършване на юбилейна годишнина с наградата  

Инж. Атанас Дачев Ташев – РУГ Смолян 
 

 
08.04.2003г. гр.В.Търново 

 
1. Диплом за Първа награда „За особени заслуги в лесовъдската практика”  и парична от 500 
лева:  

Инж. Костадин Ангелов Манджуков – У-л „Рожен”АД гр.Смолян 
2. Диплом за Втора награда  „За особени заслуги в лесовъдската практика” и парична от 300 
лева: 

Инж. Йордан Терзийски - ЧПЛ и У-л ГИЦ гр. Самоков 
Инж. Георги Гочев Георгиев - ЧПЛ и У-л ГИЦ гр. В.Търново 
Инж. Иван Христов Михов – ЧПЛ и У-л ГИЦ гр. Н. Загора 

3. Диплом и Трета награда „За особени заслуги в лесовъдската практика” и парична от 100 лева: 
Инж. Алеко Николов Динев – ЧПЛ – У-л на Мургаш ООД. 

 
 

06.04.2004г. кс Боровец  
 

1.  Голямата награда : Удостоверение и статуетка  „За най-добра лесовъдска практика – 2004 г”: 
Инж. Боряна Ангелова Георгиева – ЧПЛ и У-л «ФорестГруп»ООД, гр.В.Търново 

1.1.. ПЪРВА награда ДИПЛОМ  „За особени заслуги в лесовъдската практика”и предметна: 
Инж. Стефан Христов Беров – ЧПЛ от Смолян 

Инж. Паулина Серафимова Поптомова – ЧПЛ от Велинград 
2. Специална награда ДИПЛОМ  „За цялостен принос в лесовъдската практика” и предметна 
на: 

Инж.Иван Георгиев Ербакамов – ЧПЛ – Общ.Леснич.гр.Несебър 
Инж.Тодор Николов Георгиев – ЧПЛ – ЧГСЕ „Кардам” кс.Боровец 

3. Специалната награда ДИПЛОМ  “За особени заслуги в подкрепа на горските предприемачи” 
и предметна: 

Д-р инж. Ценко Спасов Ценов – Гл.Експерт от НУГ 
 
 

04.04.2005 г., гр.В.Търново 
 

1. Голямата награда: Удостоверение и статуетка  „За най-добра лесовъдска практика – 2005 г” – 
Инж. Радослав Радославов У-л на ДунавАгро АД гр.Бяла 



1.1.. ПЪРВА награда ДИПЛОМ „За особени заслуги в лесовъдската практика” и предметна на:  
  Инж. Станка Насташова-Уюрова – ЧПЛ от с.Момчиловци 

  Хинко Гечев Гечев – У-л на „Горхин” ЕООД и У-л на ГИЦ гр. Ловеч 
2. Специална награда ДИПЛОМ  „За цялостен принос в лесовъдската практика” и предметна: 

Инж.Найден Димитров – У-л на Кракра АД  гр.Перник 
Инж. Атанас Дечев Ташев – ЧПЛ от Смолян 

Инж. Иван Борисов – ЧПЛ от гр.Бургас. 
3. Специалната награда ДИПЛОМ   „За особени заслуги в подкрепа на горските предприемачи” 
и предметна” 

Инж. Красимир Каменов – РУГ гр.Смолян, 
Инж. Лиляна Райкова  - Д-р ДЛ гр.Севлиево, 
Инж. Георги Петров – Д-р ДЛ гр.Никопол. 

 
 

06-08.04.2006 г. в гр.Велинград 
 

1. УДОСТОВЕРЕНИЕ и статуетка „За най-добра лесовъдска практика  - 2006 –105 години 
лесоустройство в България” – Учредена специална награда във връзка с кръглата 105-
годишнината на лесоустройството в България – с носител : 

инж. Румен Йосифов Райков – Управител на „Агролеспроект” ЕООД, София  
и Зам.Председател на БУЛПРОФОР 

2. Специална награда УДОСТОВЕРЕНИЕ  „За цялостен принос в лесовъдската практика – 105 
години лесоустройство в България”.във връзка с неговата kръгла 100 годишнина, и по повод 
105 – годишнината на лесоустройственото проектиране в България, на основание чл.36,т.16 от 
Устава на БУЛПРОФОР - 

Д-р инж. Желязко Георгиев Стоянов от гр.София 
за неговите особени заслуги и изключителен принос за българското  лесоустройство 

 
 

02.04.2007г. гр. София 
 

През 2007г.бе направена  важна стъпка в посока на консолидация на лесовъдската гилдия и горския 
сектор като цяло наложена от взаимното желание на БУЛПРОФОР и ДАГ да се отдаде възможно най-
голямо значение на процедурата по награждаване на заслужилите лесовъди. Бе поставено начало на  
съвместното честване на Седмица на гората от всички лесовъди (служители и частно-практикуващи) и 
горските предприемачи, както и обща процедура по награждаване на най-изтъкнатите 
професионалисти лесовъди, горски предприемачи и други дейци със заслуги за развитието на сектора. 

 
1. Удостоверение и Статуетка   „Лесовъд на годината -2006”, награда на СЛБ, - 

инж. Петър Маринов Воденичаров 
1.1.. ДИПЛОМ ”Лесовъд на годината - 2006” и предметна награда:   

Инж. Янчо Стоянов Найденов – директор ЛЗС София 
Инж. Стоян Стоев Тушинов – директор ДЛ Първомай 

Инж. Румяна Пенева – Експерт в РУГ Сливен 
2. Удостоверение  и Статуетка „За най-добра лесовъдска практика, лесовъд на годината - 2006”, 
награда на Булпрофор: 

инж. Димка Иванова Радославова 
2.1.. ДИПЛОМ „За особени заслуги в лесовъдската практика– 2006” и предметна награда”: 

Инж. Анелия Димитрова Почеканска – НС „Горовладелец” 
Инж. Владимир Георгиев Даскалов 

3. „Най-добър горски предприемач, фирма контрактор на 2006”, награда на Булпрофор –  
Фирма „Шипкалес” ЕАД-  гр. Казанлък 



3.1. ДИПЛОМ „Най-добър горски предприемач, фирма контрактор на 2006 и предметна 
награда: 

Фирма „Дъбрава” АД – гр. Бургас 
Фирма „Модър – 2002” ООД – гр. Пловдив 

4.Удостоверение  и Статуетка  „Най-добър горски стражар на 2006 година”,  
            награда на НУГ - Тодор Тодоров  - гр. Самоков  
 
5. Удостоверение  и  Статуетка „За цялостен принос в лесовъдската практика –  
           2006”, специалната Голяма награда  награда на НУГ -   

Инж. Игнат Димитров Игнатов – експерт по стопанисване на горите в РУГ Варна 
6. Удостоверение  и Статуетка „За особени заслуги в подкрепа на горските предприемачи -
2006”, специалната Голяма награда на Булпрофор 

инж. Сашка Любенова Иванова – гр. Смолян 
6.1. ДИПЛОМ „За заслуги в подкрепа на горските предприемачи – 2006” и предметна награда: 

Инж. Ненко Богомилов Филипов – гр. Пловдив 
Инж. Здравец Минчев Матев – с. Смилян 

7. Удостоверение  и Статуетка „За особени заслуги в медийното отразяване на горската тема в 
България - 2006”, специалната Голяма награда  на НУГ  

Румяна Йорданова Пенкова – гр. София 
7.1. ДИПЛОМ „За заслуги в медийното отразяване на горската тема в България - 2006” и 
предметна награда: 

Донка Найденова – гр. Благоевград 
Диана Янкулова – гр. София 

 
07.04.2008г. гр. София 

 
1. Удостоверение и Статуетка „Лесовъд на годината -2007”, награда на СЛБ, 

Д-р инж. Димитър Георгиев Вълков – директор на УОГС „Петрохан 
1.1. ДИПЛОМ „Лесовъд на годината -2007” и предметна награда: 

Инж.Йордан Христов Владов – Зам.началник на РУГ Благоевград, 
Инж. Пейчо иванов Върбанов – Началник на РУГ Сливен, 
Инж.Данаил Димитров Жекин – директор на ЛЗС Пловдив 

 
2. Удостоверение  и Статуетка „За най-добра лесовъдска практика, Лесовъд на годината - 
2007”, награда на Булпрофор –  

Инж. Стефан Борисов Самаринов –гр.Кюстендил 
 

2.1.. ДИПЛОМ  „За особени заслуги в лесовъдската практика – 2007” и предметна награда:   
Инж. Иван Стефанов Гройчев – управител на „Ветовска гора” ЕООД - община Ветово, 

Инж. Ангел Петков Колчевски – лесовъд и горски предприемач от гр.Габрово 
3. Удостоверение  и Статуетка „Най-добър горски предприемач, фирма контрактор на 2007”, 
награда на Булпрофор –  

ДОСПАТЛЕС” ЕАД – гр.Доспат 
3.1.. ДИПЛОМ „Най-добър горски предприемач, фирма контрактор на 2007” и предметна 
награда: 

ГПК „Мурджов пожар” - с.Славейно, общ.Смолян 
„Еледжик-99” ЕАД – гр.Ихтиман. 

4. Удостоверение  и Статуетка  „Най-добър горски стражар на 2007”, награда на НУГ 
Йосиф Илиев Чолаков – ПГС при РУГ В.Търново 

4.1.. ДИПЛОМ „Горски стражар на 2007” 
Спас Йорданов Балтаджиев – горски стражар от ДЛ Гоце Делчев, 

Чавдар Руменов Стоилов – ПГС при РУГ Кърджали 



5. Удостоверение  и  Статуетка „За цялостен принос в лесовъдската практика – 2007”, 
специалната Голяма награда  награда на НУГ –   

Инж. Игнат Димитров Игнатов – експерт по стопанисване на горите РУГ Варна  
6. Удостоверение  и Статуетка  „За особени заслуги в медийното отразяване на горската тема в 
България - 2007”, специалната Голяма награда  на НУГ 

Сия Велинова – вестник Капитал 
6.1. ДИПЛОМ „За заслуги в медийното отразяване на горската тема в България - 2007” и 
предметна награда: 

Зоя Велинова – БНТ, Канал-1 
Йовка Атанасова – в-к „Старозагорски новини 

 
06.04.2009  гр. София 

 
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 

1.1. ДИПЛОМ „Лесовъд на годината -2008” и парична награда:  
Инж.Стоян Допчев– Директор на ДГС Ракитово /пенсионер/ 

Инж. Костадин Вретенаров – РДГ Бургас 
Инж.Георги Петров – ДГС Никопол 

2. Удостоверение  и Статуетка „За най-добра лесовъдска практика, Лесовъд на годината -2008”- 
инж. Искрен Силков Пашов 

2.1. ДИПЛОМ „За особени заслуги в лесовъдската практика – 2008” и предметна награда: 
Инж. Стефан Петров Димитров –  община Стражица 
Инж. Александър Обретенов Обретенов – гр.София 

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 
4. Удостоверение  и Статуетка „Най-добър горски предприемач, фирма контрактор на 2008 

 фирма „ФОРЕСТА” ООД-  гр. Велико Търново 
4.1.  Най-добър горски предприемач, фирма контрактор на 2008” и предметна награда:  

Равена лес” ООД– гр. Сливен 
ГПК „Касъм дере” –  с. Момчиловци 

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 2008г. 

Росен Шопов – г. стражар РДГ Русе 
5.1. 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 
6.1. 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” 

 



 


