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Изх. № СЗДП 2457 

гр. Враца, 14.09.2022г. 

 

ДО 

 

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ НА ДЪРВЕСИНА“ 

1404 СОФИЯ,  Ж.К. БОКАР, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 18  

e-mail: mtg@mtgbg.com 

 

АСОЦИАЦИЯТА НА ГОРСКИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ 

1000 СОФИЯ,  УЛ. "ХРИСТО БЕЛЧЕВ" № 2  

e-mail: agfb@mail.bg 

 

„СВИЛОЦЕЛ” ЕАД 

5253 ГР. СВИЩОВ, ЗАПАДНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА 

e-mail: svilocell@svilosa.bg  

 

„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

8000 ГР. БУРГАС, СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА  

e-mail: office@kronospan.bg  

 

„МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ” ЕАД 

1000 ГР. СТАМБОЛИЙСКИ,  УЛ. "ЗАВОДСКА" № 1  

e-mail: galina.vargova@mondigroup.com  

 

„КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ“ АД 

6151 С. ГОРНО САХРАНЕ   

e-mail: info@keas.bg   

 

„АРСОВ 90“ ЕООД, 3464 С. МИТРОВЦИ, УЛ. ПЪРВА 2, ОБЛ. МОНТАНА 

e-mail: office@arsov90.com    

 

„ФАГУС“ ООД ТРОЯН, 5600 ГР. ТРОЯН, МЕСТНОСТ „БЕЛИШКИ ОРЕШАК“, 

ОБЛ. ЛОВЕЧ 

 

„ВЕЛДЕ“ АД ТРОЯН, 5600 ГР. ТРОЯН, КВ. „ВЕЛЧЕВСКИ“, ОБЛ. ЛОВЕЧ   

e-mail: office@welde.bg  
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ПОКАНА 
ОТ: „СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП – ГР. ВРАЦА 

ГР. ВРАЦА 3000, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 2 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР ПО ЧЛ. 215 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ГОРИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПОЛЗВАТЕЛИ НА 

ДЪРВЕСИНА, 

 На основание чл. 6, ал.7 от 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 и Заповед № РД 49-356/18.10.2019 г. на 

Министъра на земеделието, храните и горите, Ви уведомяваме, че на 28.09.2022 г. от 11,00 

ч. в заседателната залата на административната сграда на СЗДП, с адрес гр. Враца, бул. 

"Христо Ботев" № 2, ще се проведе консултация за политиката и практиката в областта на 

възлагане изпълнението на дейности и за ползването на дървесина в горските територии – 

държавна собственост в обхвата на дейност на СЗДП ДП гр. Враца през 2023 г. 

 Консултацията се провежда с ръководството на Северозападно държавно 

предприятие и всички заинтересовани лица, осъществяващи дейност в държавни горски 

територии, при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на 

дейности и за ползване на дървесина в горски територии държавна собственост; 

2. Обсъждане  на пазарната конюнктура и ценова политика по отношение на 

дейностите за дови и продажба на дървесина с оглед предстоящото възлагане на дейностите 

и ползването на дървесина в държавните горски територии през 2023 г.; 

3. Обсъждане  на прогнозни годишни количества дървесина, които ДГС/ДЛС 

планират за ползване през 2023 г. по начин на отдаване, във връзка с чл. 6 от 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; 

4.    Други текущи въпроси.  

 

В случай на усложняване на епидемиологичната обстановка в страната, при 

съобразяване с капацитета на заседателната зала на СЗДП и с изискванията на здравните 

власти за спазване на необходима физическа дистанция, моля за присъствие на не повече 

от един или двама представители на поканените сдружения и дърводобивни дружества за 

участие в консултациите, като същите носят лични предпазни средства при нужда. 

 

 

С уважение,               /п/ 

 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ 

Директор на Северозападно  

държавно предприятие 


