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Във връзка с  10-годишнината на БУЛПРОФОР, по случай СЕДМИЦА НА ГОРАТА’2010 год, с 
Решение на УС на БУЛПРОФОР от 19.03.2010 год, се излъчиха носители на следните награди: 
 
I. Годишни награди „За особени заслуги в лесовъдската практика - 2009”: 

 
1. Удостоверение  и СТАТУЕТКА  

     „За най-добра лесовъдска практика -2009”  
 
 инж. Даниела Георгиева Петкова, гр.София 
o за дейността й като ЧПЛ от гр.София, на договор към община Трън, с маркирани за сеч 

през 2009 год над 5000 м3 стояща маса  и 
o за нейната всеотдайна работа за БУЛПРОФОР през изтеклите 7 години като, 

Изп.секретар, П-л на ГИЦ „София” и като член на УС. 
 

2. Удостоверение  и СТАТУЕТКА  
     „Най-добър горски предприемач, фирма на 2009” 

 
 Фирма „Пролес-Инженеринг” ООД, гр.София 
o за дейността й в лесо- и лово-устройственото проектиране през 2009 година 

(инвентаризация и проектиране на кръгло 75000 ха), производство на горски клупи и 
други инструменти, и обслужването/актуализацията на собствения горски софтуер в 
повече от 100 ДГС/ДЛС/ОГС  и 

o за нейната инициатива и безспорен принос за създаването и функционирането на 
БУЛПРОФОР,  с безрезервната подкрепа за неговия председател през изтеклите 10 
години. 
 

II. Специални награди „За особени заслуги в лесовъдската практика - 2010”: 
 
Специалната награда по случай 10 годишния юбилей на БУЛПРОФОР, Удостоверение и 
юбилеен почетен знак „Пано 10 години БУЛПРОФОР”  се връчи на следните лица със 
значима роля и принос за горското стопанство в България и/или за БУЛПРОФОР през 
последните 10 години: 
 

1. д-р инж. Меглена Плугчиева, съосновател на БУЛПРОФОР, Зам.Министър на 
земеделието и горите 2001-2004 год, Посланик на Р.България в Р.Германия, 
Вицепремиер 2008-2009 год, депутат в 39 и в 41 НС, за нейната активна роля по 
иницииране проучванията на СБ и ЕБВР за състоянието на горския сектор в 
България през 2008 и 2009 г. 

2. проф. Иван Раев, Председател на КГ,1991-1992г, за приноса му с проучванията в 
областта на климатичните промени и тяхното влияние за ГС; 

3. инж. Илия Симеонов, Председател на НУГ 2001-2007г, допринесъл за 
консолидацията на цялата лесовъдска гилдия, вкл.на частнопрактикуващите 
лесовъди и на горските фирми и инициирал съвместното общо честване на 
Седмица на гората, включването на представителите на БУЛПРОФОР и на други 
НПО в различни комисии към НУГ и МЗГ; 

4. г-н Хенинг Твестен – р-л на ГТЦ към Посолството на Република Германия за 
подкрепата, която ГТЦ оказваше на българското ГС и на БУЛПРОФОР в периода 
на реституция на горската собственост и след това до 2009 год. 

5. Д-р Ценко Ценов – нач.отдел „Недържавни гори” в ИАГ, за неговата подкрепа и 
роля в подобряване на климата и доверието между недържавните собственици на 
гори и  частно-практикуващите лесовъди с горската администрация, за неговия 
съществен принос в подобряване на нормативната база по стопанисване на 
горите, в т.ч. и най-вече при подготовката на новия Закон за горите.  
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6. Доц. Иван Палигоров – Председател на СЛБ и Декан на ФСУ в ЛТУ, за неговата 
съществена роля за състоянието на взаимоотношенията в горския сектор и за 
приноса му към поддържане нивото на професионална подготовка на членовете 
на БУЛПРОФОР, за неговия съществен принос при изготвянето на редица 
нормативни документи за горския сектор, вкл. и на новия Закон за горите. 

7. Д-р инж. Тони Кръстев, Председател на НУГ 2000-2001 г и Координатор на 
работната група за изготвяне на нов Закон за горите, за неговия професионализъм 
и всеотдайност при осъществяване на тази високоотговорна задача. 

8. Инж. Стойчо Бялков – Директор на Дирекция „Гори” в ИАГ, за неговия съществен 
принос за установяването на баланс на интересите и добро стопанисване на 
горите в България.  

9. Доц. Георги Костов – Председател на Държавна Агенция по Горите 2009 год, 
Зам. Министър на земеделието и храните от 2009 год, за неговия научен принос за 
горскостопанската практика с разработката „Динамика на горските ресурси”, за 
неговия кураж да ръководи горското ведомство в най-тежкия за него момент, както 
и за големия му принос и отговорност по приемането на новия Закон за горите. 

 


