РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието, храните и горите

ЗАПОВЕД
№ РД - 635
София, 02.07.2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 и чл. 45, ал. 3 от Закона за администрацията и одобрен
от министъра на земеделието, храните и горите и доклад с рег. № 93-4547/02.07.2019 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
І. Създавам работна група в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Добрев – заместник-министър на земеделието, храните и
горите;
ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
1. инж. Борислав Симеонов - директор на дирекция „Търговски дружества и
държавни предприятия” при Министерството на земеделието, храните и горите;
2. д-р инж. Ценко Ценов – директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“
при Изпълнителна агенция по горите;
СЕКРЕТАР: инж. Елена Величкова – държавен експерт в отдел „Държавни горски
предприятия”, дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ при
Министерство на земеделието, храните и горите;
ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Олег Илиев – началник на отдел „Държавни горски предприятия“,
дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“ при Министерството на
земеделието, храните и горите;
2. инж. Валентин Чамбов – директор на дирекция „Промени в горските територии”
при Изпълнителна агенция по горите;
3. Фатме Демирева – и.д. директор на дирекция „Административно-правно
обслужване и човешки ресурси” при Изпълнителна агенция по горите;
4. инж. Тони Кръстев – началник на отдел „Възобновяване, стопанисване,
ползване и защита на горите“, дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ при Изпълнителна
агенция по горите;
5. инж. Росен Райчев – началник на отдел „Недържавни гори и контрол върху
дейностите в горите”, дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ при Изпълнителна агенция
по горите;
6. Даниела Ангелова – главен юрисконсулт, отдел „Нормативни дейности“,
дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси” при Изпълнителна
агенция по горите;
7. инж. Димитър Шишков – заместник-директор на „Северозападно държавно
предприятие”;
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8. инж. Тодор Бонев – заместник-директор на „Северноцентрално държавно
предприятие”;
9. инж. Живко Алексиев – началник
„Североизточно държавно предприятие”;

на

отдел

„Ползване

от

горите“

при

10. инж. Гинка Димитрова – главен експерт „Ползване на дървесина“ при
„Югозападно държавно предприятие”;
11. инж. Константин Чолаков – лесоинженер „Ползване от горите“ в ЦУ на
„Южноцентрално държавно предприятие”;
12. Иван Свирков - юрисконсул в ЦУ на „Южноцентрално държавно предприятие”;
13. инж. Станимир Сотиров – началник на отдел „Отдаване на дейности“ при
„Югоизточно държавно предприятие”;
14. Десислава Стойкова – юрисконсулт на Национално сдружение на общините в
Република България (НСОРБ), резервен представител – Симеон Петков – експерт
„Европейски проекти“ в НСОРБ;
15. инж. Цветомир Симеонов – ръководител дейност „Управление и стопанисване
на общинските гори“, община Тетевен, НСОРБ;
16. инж. Тихомир Томанов – Асоциация „Общински гори”;
17. доц. д-р Емил Розенов Кичуков - Лесотехнически университет (ЛТУ), резервен
представител – доц. д-р Константин Колев, ЛТУ;
18. инж. Димитър Джоков – БУЛПРОФОР - Браншово сдружение на практикуващите
лесовъди и горски предприемачи в България;
19. д-р инж. Калин Симеонов – Браншова камара на дървообработващата и
мебелна промишленост;
20. инж. Светослав Петров - Асоциация „Български гори”;
21. проф. Иван Палигоров – Сдружение с нестопанска цел „Съюз на лесовъдите в
България“;
22. инж. Красимир Дачев – Асоциация на българските потребители на дървесина;
23. инж. Петър Дишков - Асоциация на българските потребители на дървесина;
24. инж. Ганка Димитрова – „Североизточно горско сдружение – браншова
организация на физически и юридически лица, изпълняващи дейности в горския сектор“,
резервен представител - инж. Георги Павлов;
25. инж. Андрей Миленков – „Форест БГ – браншова организация на физическите и
юридически лица, извършващи дейности в горския сектор в България“, резервен
представител – инж. Кирил Иванов, Форест БГ;
26. инж. Иво Чивийски – Асоциация на производителите на пелети в България
(АППБ), резервен представител – Боян Леков, АППБ;
27. инж. Иван Пенков – Асоциация на горските фирми в България;
28. инж. Валентин Новаков - „Гораинвест“ АД, гр. Русе, Асоциация на горските
фирми в България;
29. Юлиян Аладжов - Сдружение с нестопанска цел - Съюз на горскостопанските
фирми, гр. Кърджали;
30. Румен Баталов – Сдружение на дърводобивните и дървопреработвателни
предприятия Югозапад (СДДПЮ), резервни представители – Пламен Даилов и адв.
Наталия Карасмилова-Чилева, СДДПЮ;
31. Цветан Цонев - Асоциация на дърводобивните фирми в България;
32. инж. Валентин Кожухаров - „Кожухаров 2009“ ЕООД, с. Новачене, област
Плевен;
33. Йордан Керчев - „Кедър“ ЕООД, гр. Горна Оряховица;
34. Аргир Гилмановски - „Комодор“ ЕООД, гр. Бургас.
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ІІ. В срок до 30 септември 2019 г. работната група по т. I да изготви проект на
Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба 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.
ІІІ. При необходимост и по преценка, председателят на работната група може да
привлича към състава на работната група и други експерти и участници за постигане на
поставените цели.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.
Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица по т. I за сведение и
изпълнение.

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

/П/

МИНИСТЪР
Съгласувал:
Атанас Добрев, заместник - министър: .......................................
инж. Мирослав Маринов, изпълнителен директор на ИАГ: …………………………………
Ася Стоянова, директор на дирекция „Правна“: ...............................
инж. Борислав Симеонов, директор на дирекция ТДДП: ................................
инж. Олег Илиев, началник на отдел ДГП: …………………………………………………….
Изготвил:
инж. Е. Величкова, държавен експерт в отдел ДГП: .............................
ЕВ/ТДДП
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