
 

 
 

 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министър на  земеделието ,  храните  и горите  

 

  

 

 

 

    З А П О В Е Д 

    № РД 49-381 

                     София, 27.11. 2017 г. 

 

На основание на чл. 155 от Закона за горите, във връзка с доклад 

93-7673 от 27.11.2017 г., одобрен от министъра на земеделието, храните и горите 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

І. Създавам Национален съвет по горите като консултативен орган към министъра на 

земеделието, храните и горите в състав: 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

РУМЕН ПОРОЖАНОВ -  Министър на земеделието, храните и горите 

 

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

АТАНАС ДОБРЕВ -  Заместник-министър на земеделието, храните и  

горите  

 

СЕКРЕТАР: 

Екатерина Попова -  държавен експерт в отдел „Стратегии и планиране в 

горското стопанство” на дирекция „Търговски 

дружества и държавни предприятия” (ТДДП), МЗХГ 

и членове:  

1. инж. Борислав Симеонов –    директор на дирекция „Търговски дружества и 

държавни предприятия”, МЗХГ; 

2. Ася Стоянова -  директор на дирекция „Правна”, МЗХГ; 

3. инж. Григор Гогов –  изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по 

горите (ИАГ); 

4. инж. Спас Тодоров –  началник на отдел „Стратегии и планиране в горското 

стопанство”, дирекция ТДДП в МЗХГ; 
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5. инж. Димитър Баталов –  директор на дирекция „Опазване на горите“ в ИАГ; 

6. д-р инж. Деница Пандева -  директор на дирекция „Проекти и международна 

дейност“ в ИАГ; 

7. д-р инж. Ценко Ценов -  директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ в 

ИАГ; 

8. ст. комисар Александър Джартов -  директор на дирекция „Критична инфраструктура, 

превенция и контрол” при Главна дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението” към МВР, при 

отсъствие заместван от комисар Георги Толин – 

началник отдел „Държавен контрол” към същата 

дирекция; 

9. инж. Станислав Банчев -    държавен експерт в отдел „Околна среда и климат”, 

дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ; 

10. инж. Борислав Бечев  –    държавен експерт в отдел „Натура 2000 и защитени 

територии” към дирекция „Национална служба за 

защита на природата”, МОСВ; 

11. арх. Искра Атанасова - държавен експерт в отдел „Устройство на 

територията”, дирекция „Устройство на територията и 

административно-териториално устройство” в МРРБ; 

12. Александър Петров - главен експерт в дирекция „Взаимодействие със 

съдебната власт”, Министерство на правосъдието;  

13. Паолина Киркова – главен експерт в дирекция  „Държавни помощи и 

реален сектор”, Министерство на финансите; 

14. проф. дсн Пламен Мирчев – ръководител на секция „Горска ентомология, 

фитопатология и ловна фауна“ в Института за гората 

при Българската академия на науките; 

15. проф. д-р Стефан Юруков – преподавател в катедра „Дендрология“ в 

Лесотехническия университет; 

16. проф. д-р Иван Палигоров –           председател на Съюза на лесовъдите в  България, при 

необходимост заместван от д-р инж. Анна Петракиева 

– заместник-председател на СЛБ; 

17. инж. Стойчо Глухов – председател на Управителния съвет на Националното 

сдружение на собствениците на недържавни гори 

„Горовладелец“; 

18. инж. Антоний Стефанов - председател на Управителния съвет на Браншово 

сдружение на практикуващите лесовъди и горски  

предприемачи в България „Булпрофор“; 

19. Красимир Дачев -  председател на Сдружение „Асоциация на 

преработвателите на дървесина“; 
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20. инж. Ганка Димитрова - представител на Североизточно горско сдружение -

браншова организация на физически и юридически 

лица,  извършващи дейности в горския сектор;  

21. инж. Андрей Миленков - председател на Управителния съвет на „Форест БГ“ -

браншова организация на физически и юридически 

лица,  извършващи дейности в горския сектор; 

22. инж. Стилиян Герасков -  главен експерт в направление „Лов“ на  Националния 

ловно-рибарски съюз – Съюз на ловците и 

риболовците в България; 

23. Румил Лачев - главен експерт в Българския ловно-рибарски съюз;  

24. инж. Нели Дончева - ръководител на програма „Гори“ в Световен фонд за 

дивата природа – България; 

25. Владимир Георгиев - кмет на Самоков, при необходимост заместван от 

Симеон Петков – секретар на постоянната комисия по 

земеделие, гори, селски и планински райони в НСОРБ;  

26. инж. Тихомир Томанов – изпълнителен директор на „Асоциация общински 

гори“; 

27. инж. Иван Пенков -  председател на  Асоциацията на горските фирми в 

България; 

28. инж. Димитър Янушев -  член на Управителния съвет на Браншовата камара по 

дървообработваща и мебелна промишленост; 

29. инж. Петър Абрашев -  председател на Федерацията на синдикалните 

организации от горското стопанство и 

дърообработващата промишленост при КНСБ; 

30. Анелия Гълъбова -  председател на Националната федерация „Земеделие 

и горско стопанство“ (НФ ЗГС) на КТ „Подкрепа“, при 

нeобходимост замествана от Румяна Далева - 

председател на БС „Гори“ към НФ ЗГС на КТ 

„Подкрепа“; 

31. инж. Василий Маринковски  – началник на отдел ОПЗГПД в  „Югозападно държавно 

предприятие” ДП, Благоевград”; 

32. инж. Елин Лилов -  заместник-директор на „Южноцентрално държавно 

предприятие” ДП, Смолян“; 

33. инж. Михаил Михайлов -  заместник-директор на „Югоизточно държавно 

предприятие” ДП, Сливен“; 

34. инж. Цветелин Миланов -  директор на „Северноцентрално държавно 

предприятие” ДП, Габрово“; 

35. инж. Веселин Нинов  - директор на „Североизточно държавно предприятие” 

ДП, Шумен“; 
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36. инж. Цветко Цветков - директор на „Северозападно държавно предприятие” 

ДП, Враца“. 

 

 

ІІ. Националният съвет по горите подпомага министъра на земеделието, храните и горите  

при осъществяването на държавната политика в областта на горското стопанство, 

изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с горското стопанство, и 

разрешаването на проблеми с висок обществен интерес в областта на горското стопанство. 

ІІІ. Утвърждавам правила за дейността и организацията на работа на Националния съвет по 

горите съгласно Приложението. 

ІV. Отменям заповед  № РД 49-93 от 11.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните. 

 

Заповедта да се публикува на интернет страницата на Министерството на 

земеделието, храните и горите и се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за 

сведение и изпълнение. 

 

 

  

РУМЕН ПОРОЖАНОВ 

Министър  

(п) 
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Приложение  

към Заповед № РД 49-381 от 27.11.2017 г. 

 

 

ПРАВИЛА 

ЗА ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА 

НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ГОРИТЕ 

 

 

 

Раздел I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С тези правила се уреждат въпросите, свързани с дейността и 

организацията на работа на Националния съвет по горите. 

Чл. 2. Националният съвет по горите е консултативен орган към министъра на 

земеделието, храните и горите и осъществява дейността си на основание чл. 155 от 

Закона за горите. 

 

 

Раздел II 

СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ГОРИТЕ 

Чл. 3. (1) Националният съвет по горите се състои от председател, заместник-

председател и членове и се подпомага от секретар. 

(2) Председател на Националния съвет по горите е министърът на земеделието, 

храните и горите. 

(3) В съответствие с чл. 155, ал. 2 от Закона за горите членовете на Националния 

съвет по горите са представители на: 

1. Министерство на земеделието, храните и горите; 

2. Министерство на околната среда и водите; 

3. Министерство на вътрешните работи; 

4. Министерство на регионалното развитие и благоустройството; 

5. Министерство на финансите; 

6. Министерство на правосъдието; 

7. Изпълнителна агенция по горите; 

8. Държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите; 

9. Българска академия на науките; 

10. Лесотехнически университет; 
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11. Общини и други собственици на гори; 

12.  Национално сдружение на общините в Република България; 

13.  Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и 

дървопреработващата промишленост към Конфедерация на независимите 

синдикати в България; 

14.  НЛРС „Съюз на ловците и риболовците в България"; 

15.  Български ловно рибарски съюз; 

16.  НФ „Земеделие и горско стопанство" на КТ „Подкрепа"; 

17.  Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски 

предприемачи в България „Булпрофор"; 

18.  Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост;  

19.  Асоциация на горските фирми в България;  

20.  Природозащитни неправителствени организации; 

21.  Съюз на лесовъдите в България;  

22.  Североизточно горско сдружение - браншова организация на физически 

и юридически лица,  извършващи дейности в горския сектор;  

23.  „Форест БГ“ - браншова организация на физически и юридически лица, 

извършващи дейности в горския сектор; 

24.  Сдружение „Асоциация на преработвателите на дървесина". 

Чл. 4. Ръководителите на институциите и организациите, чиито представители 

участват в Националния съвет по горите, са длъжни да осигуряват присъствието на 

предложените от тях членове на Съвета в неговите заседания. 

Чл. 5. Членовете на Националния съвет по горите се освобождават със заповед на 

министъра на земеделието, храните и горите: 

1. по тяхна писмена молба; 

2. при трайна невъзможност да изпълняват задълженията си повече от шест 

месеца; 

3. по инициатива на институцията/организацията, която ги е предложила; 

Чл. 6. При необходимост от промяна в състава на Националния съвет по горите 

ръководителят на съответната институция или организация уведомява с писмо 

министъра на земеделието, храните и горите. 

 

Раздел III 

ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ГОРИТЕ 

Чл. 7. (1) Националният съвет по горите осъществява дейността си в съответствие 

с функциите, определени в чл. 155, ал. 4 от Закона за горите. Националният съвет по 

горите подпомага министъра на земеделието, храните и горите при: 

1. осъществяването на държавната политика в областта на горското 
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стопанство; 

2. изготвянето на проекти на нормативни актове, свързани с горското 

стопанство; 

3.  разрешаването на проблеми с висок обществен интерес в областта на 

горското стопанство. 

 

 

Раздел IV  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ГОРИТЕ 

Чл. 8. (1) Националният съвет по горите осъществява своята дейност на редовни и 

извънредни заседания. 

(2) Националният съвет по горите приема годишен график за редовните си 

заседания. 

(3) Редовните заседания се провеждат съгласно приетия график, но не по-

малко от един път на четири месеца. 

(4) Извънредни заседания се свикват от председателя на Националния съвет по 

горите по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете или по решение, взето на 

последното заседание на съвета. 

(5) Националният съвет по горите се свиква с писмена покана от председателя 

до членовете на Съвета, в която се определят датата, часът и мястото на провеждане на 

заседанието, предварителен дневен ред, включването, при необходимост, на 

допълнителни експерти към определения със заповед състав. 

(6) Поканата за заседанието, предложението за дневния ред и материали за 

заседанието се изпращат по електронен път от секретаря на Националния съвет по 

горите не по-късно от 1 работен ден преди заседанието на посочения от съответния 

участник електронен адрес. 

(7) Всеки член на Националния съвет по горите може да прави предложения за 

включване на допълнителни въпроси в дневния ред не по-късно от 3 работни дни преди 

датата на заседанието. В този случай той изпраща по електронен път предложението и 

свързаните с него материали до секретаря на Националния съвет по горите. 

Чл. 9. (1) Членовете на Националния съвет по горите участват лично в 

заседанията. 

(2) Членовете на Националния съвет по горите могат да упълномощят за участие в 

заседанието лице от организацията, която представляват. 

Чл. 10. (1) Председателят може да кани на заседанията физически или 

юридически лица, както и представители на други организации. 

(2) По преценка на председателя лицата по ал. 1 могат да изказват мнение 

пред Националния съвет по горите по разглежданите въпроси. 

(3) Към Националния съвет по горите могат да бъдат създавани работни групи 
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по конкретни въпроси. Членовете на работните групи могат да не са членове на 

Националния съвет по горите. 

Чл. 11. (1) Заседанията на Националния съвет по горите се провеждат в сградата 

на Министерството на земеделието, храните и горите. 

(2) Заседанията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от 

заместник-председателя или от друг член на Съвета, определен от председателя. 

(3) Заседанията се провеждат, ако на тях присъстват повече от половината от 

членовете на Националния съвет по горите. 

(4) На заседанието могат да се обсъждат и въпроси, невключени в 

предварително утвърдения дневен ред, по решение на присъстващите членове на 

Националния съвет по горите. 

Чл. 12. (1) Решенията на Националния съвет по горите се приемат с явно 

гласуване и с обикновено мнозинство на повече от половината от присъстващите от 

състава на Съвета. 

(2) За всяко заседание на Националния съвет по горите се съставя протокол, 

който се подписва от председателя и секретаря. 

(3) До пет дни след провеждане на заседанието, секретарят на Националния 

съвет по горите изготвя проект на протокол, който изпраща по електронен път до 

всички членове на Съвета. Окончателният вариант на протокола се изготвя до десет 

дни след провеждане на заседанието и след подписване от председателя на 

Националния съвет по горите протоколът се изпраща до всички членове. 

(4) В началото на всяко следващо заседание на Съвета се докладва за 

изпълнението на решенията от предходното. 

(5) Решенията на Националния съвет по горите са публични и се публикуват на 

електронната страница на Министерството на земеделието, храните и горите. 

Чл. 13. Председателят: 

1. насрочва заседанията и утвърждава дневния ред; 

2. ръководи заседанията и цялостната работа на Националния съвет по горите; 

3. оповестява всяко решение на Съвета пред неговите членове; 

4. контролира изпълнението на решенията на Съвета; 

5. подписва протоколите от заседанията на Съвета; 

6. представлява Съвета пред държавните органи, физическите и юридическите 

лица в страната и в чужбина; 

7. дава изявления пред медиите относно дейността на Съвета като има право да 

упълномощава за това и други членове на Съвета. 

Чл. 14. Членовете на Националния съвет по горите: 

1. участват в заседанията на Съвета; 

2.  имат право на достъп до съхраняваните от секретаря протоколи, право 

редовно да получават информация за взетите на заседанията решения, както и 
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по отношение на проявите, свързани с работата на Съвета. 

 

Чл. 15. (1) Секретарят: 

1. организира подготовката на заседанията на Съвета като изпраща по 

електронен път дневния ред и материалите на членовете на съвета в срока, 

посочен в чл. 8, ал. 6 и 7 от тези правила; 

2. съставя протокол от заседанията на Съвета; 

3. предоставя материалите за текущото заседание; 

4. съхранява протоколите от заседанията на Съвета и придружаващите ги 

материали; 

5. осъществява връзката и координацията между членовете на Съвета; 

6. организира изпълнението на решенията на Съвета. 

7. няма право на глас при вземане на решение от Националния съвет по 

горите. 

(2) Дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия" подпомага 

административно работата на Националния съвет по горите и поддържа информацията 

за неговата работа на интернет страницата на министерството. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 1. Изменението и допълнението на тези правила се извършва по реда на 

приемането им. 


