
СЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА  

до представителите на браншовите организации в горския сектор по чл. 215 от 

Закона за горите и до други организации на ползватели на дървесина 

Министерството на земеделието, храните и горите организира среща за провеждане на 

консултации за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на 

дейности и за ползването на дървесина в горските територии - държавна собственост по 

реда на чл. 6, ал. 7 и сл. от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейностите в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти (Наредбата).  

Срещата ще се проведе на 22 май 2018 г. от 11.00 часа в зала „Голям Колегиум“ на 

Министерството на земеделието, храните и горите по приложения дневен ред. В случай, че 

имате въпроси от обществена значимост, свързани с възлагане изпълнението на дейности и 

за ползването на дървесина в горските територии, предоставени за управление на 

държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, моля да ги представите писмено в 

срок до 15 май 2018 г., вкл. и чрез електронна поща на адрес 

bsimeonov@mzh.government.bg. 

Приложение: Дневен ред на среща - консултации по реда на чл. 6, ал. 7 от Наредбата.   



 

 

ОДОБРЯВАМ,         
 

РУМЕН ПОРОЖАНОВ 

МИНИСТЪР 

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

 

за провеждане на консултации за политиката и практиката в областта на 

възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските 

територии - държавна собственост по чл. 6, ал. 7 от Наредбата за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти 

22 май 2018 г. (вторник), 11,00 часа, зала Голям колегиум, МЗХГ 

 

 

1. Представяне на планираните количества дървесина за реализация през 2018 г. от 

шестте държавни предприятия по различните начини на продажба, съгласно 

утвърдените им годишни финансови планове, възложени и отчетени количества към 

30 април 2018 г. 

Докладва: инж. Олег Илиев, началник на отдел „Държавни горски предприятия“,

  дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ при МЗХГ 

 

2. Представяне на основните насоки в промените на наредбата Наредбата за условията 

и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

Докладва: инж. Борислав Симеонов, директор на дирекция „Търговски дружества и 

държавни предприятия“ при МЗХГ 

 

3. Поставяне за разглеждане на предварително внесени въпроси, свързани с 

политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и за 

ползването на дървесина от участниците в срещата. 

Докладват: поканените участници 

 

4. Очертаване на визия за начините на продажба, делът на стояща дървесина на 

корен, обемът, който ще бъде предоставен на местни търговци и предвидения обем 

за ползване чрез дългосрочни договори и чрез електронен търг за горските 

територии – държавна собственост. 

Докладва: Атанас Добрев, заместник-министър на земеделието, храните и горите 

 

5. Решения 


