
 

 

 

ДО 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ГОРСКО СДРУЖЕНИЕ – БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА,  ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ В 

ГОРСКИЯ СЕКТОР 

Адрес за кореспонденция: гр. Варна 9000, р-н „Приморски“, ул. „Царевец“ 

бл. 9, вх. А, ап.23 

 

ДО 

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ДЪРВОДОБИВНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ“ 

Адрес за кореспонденция: гр. Търговище 7700, ул. „Георги Бенковски“ №1, 

вх. Б, офис 10 

 

ДО 

„СВИЛОЦЕЛ“ ЕАД 

Адрес за кореспонденция: гр. Свищов 5253, Западна индустриална зона, 

община Свищов, област Велико Търново 

 

ДО 

„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас 8000, Северозападна промишлена зона, 

община Бургас, област Бургас 

 

 

ПОКАНА 

От : „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен 

Гр. Шумен, ул. „Петра“ №1, общ. Шумен 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

На основание, разпоредбата на чл.6, ал.7 и сл. от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползване 

на дървесина и недървесни горски продукти /“наредбата“/ и заповед №РД 49-356/18.10.2019 г. от 

министърa на земеделието, храните и горите, Ви уведомяваме за реда, мястото, датата и часа на 

провеждане на насрочена консултация с представители на браншовите организации в горския 

сектор по чл. 215 от Закон за горите и с представители на другите организации на ползватели на 

дървесина в горските територии – държавна собственост в обхвата на СИДП. 

 Среща ще се проведе от 10.00 часа на 13.11.2019 г. (сряда) в заседателната зала на 

административната сграда на СИДП на адрес: гр. Шумен, ул. „Петра“ №1, ет.3. 

 



 

 

  Планираме провеждането на същата при следния дневен ред: 

1. обсъждане на политиките и практиките в областта на възлагане изпълнението на 

дейности и ползването на дървесина от държавните горски територии /ДГТ/; 

2. обсъждане на пазарната конюнктура и ценовата политика по отношение на 

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

дейностите и ползването на дървесина от ДГТ от ЛФ“2020 г.; 

3. обсъждане на предвидените количества дървесина от Годишен план за ползване 

(2020г.) и начините за възлагане на същите – по реда на „наредбата“. 

4. Други текущи въпроси. 

 

 

 

С уважение,   ……(П) …….. 

ИНЖ. ВЕСЕЛИН НИНОВ 

Директор на СИДП ДП-Шумен 
 

 

ИТ 


