
 
 

Ä È Ï Ë Î Ì 
 
 

 ÇÇÀÀ  ÎÎÑÑÎÎÁÁÅÅÍÍÈÈ  ÇÇÀÀÑÑËËÓÓÃÃÈÈ  ÂÂ  ËËÅÅÑÑÎÎÂÂÚÚÄÄÑÑÊÊÀÀÒÒÀÀ  ÏÏÐÐÀÀÊÊÒÒÈÈÊÊÀÀ

Ë

 
 

ÅÑÎÂÚÄ ÍÀ ÃÎÄÈÍÀÒÀ 
 
 
 

Гората и хората не могат един без друг. Те се нуждаят от грижи и 
защита, за да растат силни и да пребъдат. Много знания, здрава работа,  

ръководни умения и чувство за отговорност са нужни на човека, за да се 
грижи за гората. Тогава и тя ще се грижи за хората. 

 
В усилията на цялата лесовъдска колегия за поддържане на  

устойчиво развитие на горския сектор и на горите в България, 
ò à ç è  í à ã ð à ä à    

символизира признателност и солидарност към онези лесовъди,  
които имат съществен и конкретен принос в общата кауза,  

и с него се нареждат сред личностите  
достойни да служат за пример  

на сегашните и бъдещите поколения на обединена Европа, 
чиято горска общност  

ще осигури просперитет и здрав климат на всички страни. 
 

Днес, 02 април 2002 година, в гр. Троян, за особените му заслуги в лесовъдската практика  
през изтеклия период на 2001-2002 година, тази награда се връчва на 

 
 

Инж. ИВАН  ГУНЧЕВ  ИВАНОВ, гр. В.Търново 
 
 

ССЪЪЮЮЗЗ  ННАА  ЛЛЕЕССООВВЪЪДДИИТТЕЕ  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ                                                                            ББУУЛЛППРРООФФООРР  
 

      
 Димитър Коларов                                             Антоний Стефанов 
 Председател на УС                    Председател на УС 
        
       

ННААЦЦИИООННААЛЛННОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ППОО  ГГООРРИИТТЕЕ  
 
 

Илия Симеонов 
                    Началник 
 



 
 
 

Ä È Ï Ë Î Ì 
 
 

 ÇÇÀÀ  ÎÎÑÑÎÎÁÁÅÅÍÍÈÈ  ÇÇÀÀÑÑËËÓÓÃÃÈÈ  ÂÂ  ËËÅÅÑÑÎÎÂÂÚÚÄÄÑÑÊÊÀÀÒÒÀÀ  ÏÏÐÐÀÀÊÊÒÒÈÈÊÊÀÀ

Ë

 
 

ÅÑÎÂÚÄ  - ÌÈÑÈÎÍÅÐ 
 
 
 

Гората и хората не могат един без друг. Те се нуждаят от грижи и 
защита, за да растат силни и да пребъдат. Много знания, здрава работа,  

ръководни умения и чувство за отговорност са нужни на човека, за да се 
грижи за гората. Тогава и тя ще се грижи за хората. 

 
В усилията на цялата лесовъдска колегия за поддържане на  

устойчиво развитие на горския сектор и на горите в България, 
ò à ç è  í à ã ð à ä à    

символизира признателност и солидарност към онези лесовъди,  
които имат съществен и конкретен принос в общата кауза,  

и с него се нареждат сред личностите  
достойни да служат за пример  

на сегашните и бъдещите поколения на обединена Европа, 
чиято горска общност  

ще осигури просперитет и здрав климат на всички страни. 
 

Днес, 02 април 2002 година, в гр. Троян, за особените му заслуги в лесовъдската практика  
през изтеклия период на 2001-2002 година, тази награда се връчва на 

 
 

Инж. АТАНАС ДЕЧЕВ ТАШЕВ, гр. Смолян 
 
 

ССЪЪЮЮЗЗ  ННАА  ЛЛЕЕССООВВЪЪДДИИТТЕЕ  ВВ  ББЪЪЛЛГГААРРИИЯЯ                                                                            ББУУЛЛППРРООФФООРР  
 

      
 Димитър Коларов                                             Антоний Стефанов 
 Председател на УС                    Председател на УС 
        
       

ННААЦЦИИООННААЛЛННОО  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ППОО  ГГООРРИИТТЕЕ  
 
 

Илия Симеонов 
                    Началник 
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