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УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ГОРИТЕ,

Съгласно дадените ни правомощия от чл. 155, ал 4 от ЗГ и чл. 7 ал от правилата за 

дейността на Националния съвет по горите, настояваме да обсъдим резултатите от 

водената политика в областта на горското стопанство през последната година и 

предвидени промени в условията на актуалните обществено-икономически отношения.

Предлагаме следния дневен ред:

        2. Обсъждане на ценовата  политика на държавните предприятия за продажба на 

дървесина и ползвани услуги през 2019 г. и първите 5 месеца на 2020 г. в условията на 

променената пазарна обстановка.

ГРАД СОФИЯ 

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

            � � � � � � minister@mzh.government.bg

ДО

МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,

Долуподписаните, в качеството ни на членове на назначения с Ваша Заповед № РД 

49-134 от 20.03.2020 г. състав на Националния съвет по горите и съгласно чл.8 ал.3 от 

„Правила за дейността и организацията на работа на националния съвет по горите“,  

отправяме настоящото искане за свикване на  извънредно заседание до първата половина 

на месец юни .

1. Обсъждане на финансовите планове за 2020 г.  и отчети на шестте държавни 

предприятия за първите пет месеца в съпоставка, в натури и стойност,  с анализ на 

резултатите за 2019 г.

      3. Антикризисни мерки на МЗХГ в сектор горско стопанство в контекста на

пандемията Ковид 19 и срива на пазара на дървесина и преработката й.

4. Други актуални въпроси.



3. инж. Ганка Димитрова - Председател на УС на 

2. Цветан Цонев - Председател на УС на 
Асоциация на дърводобивните фирми, Търговище:   ……………………………………

4. Огнян Огнянов - Председател на УС на
Съюз на лицата извършващи дейности  в горският сектор:………………………………

1. инж. Андрей Миленков – Председател на УС на  
Форест БГ:                                                                       ……………………………………

Североизточно горско сдружение:                                 …………………………………...

5. Иво Чивийски - Председател на УС на 

Асоциация на горските фирми в България:                ……………………………………..

Асоциация на производителите на пелети:                  …………………………………….

7. инж. Димитър Янушев - Председател на УС на

8. инж. Тихомир Томанов - Председател на УС на

6. инж. Иван Петков – Председател на УС на 

В световен фонд за дивата природа –България:         ………………………………………
9. инж. Нели Дончева – координатор по програма „Гори”

Асоциация общински гори:                                          ………………………………………

Браншова камара по дървообработване и мебелна промишленост:………………………

10. инж. Антони Стефанов - Председател на УС на

11. инж. Петър Абрашев –Председател на 

Съюз  на лесовъдите в България:                               ……………………………………….
12. проф. Иван Палигоров - Председател на УС на

Браншово сдружение „Булпрофор“:                           ……………………………………….

ФСОГСДП при КНСБ:                                                 ……………………………………….

„Горско стопанство”, ЛТУ :                                         ………………………………………..
13. доц.д-р Мариус Димитров –декан на факултет



      към КТ „Подкрепа“:                                             …………………………………………

      на Национално сдружение „Горовладелец“:      …………………………………………

16. Румяна Далева -Председател на бранш „Гори“ 

17. Янко Карамитев – Председател на УС 

15. г-н Румил Лачев – главен експерт БЛРС:           ………………………………………....            

14. инж. Георги Младенов – главен експерт СЛРБ:  ..............................................................
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