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Лесовъд на годината 2019
 рестижното годишно отличие за заслуги в
П
лесовъдската професия е на д-р инж. Анна Петракиева
Номинирани горски инспектори

П

рестижното отличие „Лесовъд на годината“, което се връчва
традиционно на официалното честване на Седмицата на гората
в началото на април, тази година бе отложено за неопределено
време в условията на пандемия. До края на годината такава церемония
не бе възможно да се проведе. Представяме ви тазгодишните номинации за приза „Лесовъд на годината“, както и за „Служител по контрола
върху дейностите по опазване на горските територии“ за 2019 година.

Д-р инж. Анна Петракиева

ТОВА ОТЛИЧИЕ БИ
ТРЯБВАЛО ДА СЕ
ВРЪЧИ НА ВСИЧКИ
КОЛЕГИ, КОИТО
ПОДКРЕПИХА
ИДЕЯТА И РАБОТАТА
ПО ГОРСКА
ПЕДАГОГИКА ПРЕЗ
ПОСЛЕДНИТЕ
ГОДИНИ.

Красимир Кайряков

ПРИЗЪТ „ЛЕСОВЪД НА ГОДИНАТА
2019“ се присъжда на д-р инж. Анна Петракиева – директор на ДПП „Витоша“.
ПОДГЛАСНИЦИ са инж. Евгения Христова – директор на ДГС – Мездра, инж. Исмаил Моллов – директор на ДЛС „Дикчан“ –
с. Сатовча, инж. Емил Войводов – директор
на ДГС – Ардино.
ПРИЗЪТ „ЗА ЦЯЛОСТЕН ЛЕСОВЪДСКИ ПРИНОС“ е присъден на инж. Симеон Ефремов – последен директор на ДГС
– Първомай (до закриването му през юни
2020 г.), а понастоящем инспектор в Областно звено в ЮЗДП – Благоевград.
ПРИЗЪТ „ЗА ЗНАЧИТЕЛЕН ПРИНОС
ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ИМИДЖА НА ЛЕСОВЪДСКАТА ПРОФЕСИЯ“ се присъжда на
доц. д-р Янчо Найденов.
Д-р инж. АННА ПЕТРАКИЕВА е родена на 18.07.1974 г. във Велико Търново.
Завършва Лесотехническия университет,
специалност „Горско стопанство“, през
1998 година. Започва работа в МЗГАР, а от
ноември следващата година – в НУГ (сега
ИАГ), където координира дейността на
единадесетте природни парка в България.
През 2008 г. защитава научно-образователна степен „доктор“ в катедра „Лесовъдство“
на ЛТУ, а от следващата година е и хоноруван преподавател. В края на юли 2019 г. е
назначена за директор на ДПП „Витоша“.
Била е член на Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ, на Националния
съвет за биологично разнообразие, както и
на Комитета по наблюдение на ОП „Околна
среда“.
От 2009 г. е заместник-председател на Съюза на лесовъдите в България, а от 2011 г.
е и член на Президентството на Съюза на
европейските лесовъди.
През 2009 г. по нейна инициатива започва
работата по утвърждаване на горската педагогика в България, като от 2014 г. води
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едноименната дисциплина в ЛТУ. От 2015 г.
е инициатор и организатор на редица национални и регионални обучения по горска
педагогика, които дават старт в развитието
на работата с подрастващите и широката общественост в нашата страна. През 2015 г.
заедно с колегите си от ИАГ започват националната кампания „Лесовъд за един ден“,
която се провежда традиционно в рамките
на Седмицата на гората.
През 2019 г. съвместно със СЛБ организира
и първата национална среща на горските
педагози у нас.
Заслугите ú за развитието на горската педагогика на национално ниво стават повод за
номинацията, направена от Дружеството на
лесовъдите на ИАГ към СЛБ.
По повод признанието на лесовъдската колегия д-р Петракиева споделя: „Това отличие би трябвало да се връчи на всички колеги, които подкрепиха идеята и работата по
горска педагогика през последните години“.
Инж. СИМЕОН ЕФРЕМОВ е роден на
16.07.1969 г. в Петрич.
Завършва ЛТУ, специалност „Горско стопанство“,
през 1996 година.
През 2001 г. работи в РУГ –
Благоевград. В ДЛ – Катунци, постъпва през 2004 г.
като зам.-директор, а от 2005
до 2018 г. е директор. От
2018 г. е директор на ДГС – Първомай, до
закриването му през юни 2020 година. Понастоящем е инспектор в Областно звено в
ЮЗДП – Благоевград.
Като ръководител постига високи успехи в
опазването, съхраняването и умножаването
на горите в Благоевградски регион. Взема
активно участие в справянето с кризисни
ситуации и с личния си пример напътства
младите лесовъди в тяхната работа за благото на гората и обществото. Със своите
организаторски и професионални качества
допринася за сплотяването на ръководените от него колективи, което спомага за
ефективното и навременното изпълнение
на производствените задачи.
Доц. д-р Янчо НАЙДЕНОВ е роден на
12.06.1947 г. в с. Катунец,
Ловешка област.
През 1970 г. се дипломира във ВЛТИ, специалност
„Горско стопанство“.
През 1972 г. постъпва в ОСБГДВ – Свищов. От 1982 г. е
доктор по фитопатология,

а от 1985 г. – доцент в СА „Д. А. Ценов“ - Свищов, ЛТУ, ВТУ, ВСУ и НБУ.
Чете лекции по горски екосистеми,
екология, социална екология. От
1991 до 2017 г. е директор на ЛЗС
- София. Специализирал в Белгия,
Италия, САЩ, Сърбия, Унгария,
Франция, Чехословакия, участвал
в Работната група по болести към
Международната комисия по тополите към ФАО.
Автор и съавтор на 250 статии, учебни помагала, студии и монографии.
Дългогодишен член на редица редколегии на международни издания,
експерт и съавтор на докладите по
ОВОС. С особен принос е дългогодишната му дейност по съставянето
на том ІІ и ІІІ на алманаха „Дейци и учени от горското стопанство
на България“. Съавтор на книгата
„Лесозащитата в България“, дългогодишен сътрудник в списанията
„Горско стопанство“ и „Гора“, както
и вестник „Българска гора“. Издирва и издава исторически данни за
горското дело в България.
Н О С И Т Е Л И Н А О Т Л И Ч И ЕТО „СЛУЖИТЕЛ ПО КОНТРОЛА ВЪРХУ ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ“ ЗА 2019 г. са Красимир Кайряков – горски инспектор
в РДГ – Берковица (първо място),
Благой Ташков – горски инспектор
в РДГ – Пловдив (второ място) и
Цветелин Павлов – горски инспектор в РДГ – Ловеч (трето място).
За изключителните си заслуги при
изпълнение на служебните задължения през 2019 г. служителите са
наградени с грамоти на Изпълнителната агенция по горите и предметни награди.
КРАСИМИР КАЙРЯКОВ работи
от 2018 г. в РДГ – Берковица, където
бързо се доказва с резултатна работа и се нарежда сред най-добрите
горски инспектори. Отлична оценка получава за сътрудничеството с
представители на различни институции и участието си в организирани от ИАГ проверки на територията
на други РДГ. За 2019 г. е съставил
117 актa за административни нарушения и 127 констативни протокола, с които са задържани 15 МПС,
21 коня, 39 каруци, 27 моторни триона, 63.83 пр. м3 дърва за огрев.

Призът „Лесовъд на годината” допринася
за имиджа на лесовъдската професия
Проф. д-р ИВАН ПАЛИГОРОВ председател на СЛБ

В

ръководството на Съюза
на лесовъдите в България
– като най-голяма браншова организация по Закона
за горите (2011 г.), многократно
сме обсъждали и сме убедени,
че процедурата по избор на лесовъд
на годината е един от най-важните
елементи на процеса за представяне
и утвърждаване на авторитета и имиджа на лесовъдската професия в обществото. Един от най-важните стимули
за професионално развитие и усъвършенстване на отделните колеги и заслужено признание за положените усилия
и постигнатите резултати. С активната
си професионална и гражданска позиция членовете на регионалните съвети
на СЛБ на свои заседания потвърдиха
високото доверие и организираха провеждането на процедурата за избор на
лесовъд на годината за 2019 година.
Съгласно приетите и утвърдени през
последните повече от 10 години ред и
критерии за избор на лесовъд на годината получихме 15 номинации за 18
лесовъди, от които Централното жури
на неприсъствено заседание определи
носителите на приза „Лесовъд на годината 2019“, неговите подгласници,
както и носителя на приза „За значителен принос за популяризиране и повишаване на имиджа на лесовъдската
професия“. Главните ориентири в аргументите за избор от представените
номинации за „Лесовъд на годината
2019“ бяха свързани с отбелязването
на няколко важни кръгли годишнини
– 140 години от основаването на държавното горско ведомство, 120 години на горския печат и 110 години от
основаването на Съюза на лесовъдите
в България. В многообразието от дей-

ности тези годишнини
бяха огласени широко
пред нашето общество. В
лесовъдската колегия все
по-убедително се налага
потребността да се отваряме към обществото, към
заинтересованите страни
и обществени групи, с
помощта на които можем по-лесно да
преодоляваме големите проблеми при
стопанисването, ползването и опазването на горите. В тази посока още през
2015 г. СЛБ възприе да организира и
развива познанията и уменията на колегията в областта на горската педагогика, като през 2019 г. бе организирана
и се проведе Първата национална среща на горските педагози в България.
Най-съществен е приносът за развитието на този процес, както и за организацията на срещата, на д-р инж. Анна
Петракиева, която заслужено бе откроена при гласуването на Централното
жури. Номинираните подгласници на
носителя на приза „Лесовъд на годината 2019“, както и носителят на приза „За цялостен лесовъдски принос“ са
доказани професионалисти лесовъди
и ръководители, които успяват да постигнат добри годишни показатели
по критериите. За съжаление поради
усложнената епидемична обстановка
и отлагането на Седмицата на гората
през 2020 г. – трето след двете отменени чествания през Втората световна
война, наградите засега не са връчени.
Бихме могли да обсъдим възможността
в много съкратен състав, при изпълнение на противоепидемичните изисквания, да се проведе церемония по
награждаването, която де се огласи по
медиите. Така спечелилите ще получат
признанието не само на лесовъдската
колегия, но и на заинтересованите обществени групи.
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