Как се роди Сдружение „Клуб Фортуна“?

Д

а започнем с това
– думата „гора“ в
българския език е в
женски род. Дълги години
обаче в системата на горите нямаше жена директор
или те бяха единици. Това
положение се промени категорично с началото на
новия век и към 2001 г. 12
държавни лесничейства са
ръководени от лесовъдки.
Същата година сп. „Гора“
проведе анкета сред тях с
няколко въпроса, като един
от тях бе: „Поддържате ли
идеята в отрасъла да се
създаде Клуб на жените
директори? И ако сте съгласна, какви цели и задачи би могъл да изпълнява
такъв клуб?“ А идеята вече
е родена – първа я предложи директорът на Държавното лесничейство в Смолян
инж. Сашка Иванова, подхвана я
сп. „Гора“ и я предложи на вниманието на Националното управление по горите. Най-горещо
бяхме подкрепени от д-р инж.
Меглена Плугчиева – тогава заместник-министър на земеделието и горите. И така на 5 март
2002 г. в Горския дом „Св. Иван
Рилски“ на Боровец бе учреден
Клуб на жените директори в системата на горите. Клубът, който
прерасна в Сдружение с нестопанска цел под името „Клуб Фортуна“, е създаден, за да популяризира лесовъдската професия,
професионалната взаимопомощ
и обучението.
На втората среща, състояла се
на 6 март 2003 г. отново на Боровец, Клубът покани ръководството на Националното управление по горите с началник
инж. Илия Симеонов и главния
секретар инж. Димитър Баталов,
от които бе предложено срещите на новосъздадения Клуб на
жените директори да станат
официално събитие за отрасъла, членовете му да провеждат
редовно своите заседания и ра3/2022

Учредителките на Клуба на жените директори през 2002 г.: (от дясно наляво на
първия ред): Лиляна Райкова – Севлиево, д-р Меглена Плугчива – зам.-министър,
Паулина Поптомова – „Чепинолес“ – Велинград, Магдалена Мандулева – Несебър,
и Пенка Дончева – Стара река. На втория ред: Свилена Божинова – ГСС – София,
Сашка Иванова – Смолян, Валентина Малинова – Котел, Йонка Радева – Карнобат,
и Светла Стоева – Своге. На третия и четвъртия ред: Калинка Тодорова – Балчик,
Светлана Бънзарова – редактор в сп. „Гора“, Корнелия Цуринска – Чупрене, Мая
Костова – Белоградчик, Айнур Ибрямова – началник на РУГ – Кърджали, Лиляна
Симеонова – Свищов, Капка Маринова – Земен, Румяна Димитрова – гр. Елин Пелин,
и Юлия Тумбаркова – ПП „Златни пясъци“. За председател на Клуба бе избрана инж.
Сашка Иванова, за зам.-председател – инж. Румяна Тодорова, за секретар – инж.
Юлия Тумбаркова, и за връзки с обществеността – Светлана Бънзарова

ботни срещи за обмяна на добри
практики в дейността на горския
отрасъл и организиране на дарителски кампании. Сдружението има своя устав, Управителен
съвет, контрольор, общо и годишно събрание, сайт, лого, медальон и страница във Фейсбук.
Учредена е и наградата „Златна
Фортуна“. След промяна в Устава
право да членуват имат всички
жени с лесовъдско образование
от системата на горите.
През 2007 г. начело на Сдружението застана инж. Юлия Тумбаркова, а от 2018 г. е инж. Ваня
Каменова.
По случай 20-годишнината

председателят инж. Ваня Каменова от името на Управителния съвет на Сдружение „Клуб
Фортуна“ поздрави членовете
му, които наброяват близо 50, с
първата юбилейна годишнина. В
поздравителния адрес се казва:
„Скъпи момичета, пожелаваме
ви да бъдете здрави, да бъдете
устремени и да постигнете своите големи мечти! Сдружението
вече 20 години е живо, емоционално и задружно и спазва заръката на своите учредители за
разбирателство, взаимопомощ и
подкрепа“.
Светлана БЪНЗАРОВА
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