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            МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

София,  бул. “Христо Ботев” №55, п.код 1040, тел. централа 98511199, факс 981 37 36 

 

З А П О В Е Д 

         

26 .7 .2021 г .

X ЗАП-647  - 26 .07 .2021

Рег .н о м ер /да та

С о ф и я

S ig n ed  b y:  La za rin a  M ih a ylo va  Ilk o va  
На основание чл. 5, ал. 1, т.1 и т. 16 от Устройствения правилник на ИАГ и във връзка с 

одобрена докладна  № 13808/15.06.2021 г. 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

 

І. Определям Консултативна работна група в състав: 

Председател: д-р инж. Александър Дунчев – Изпълнителен  директор на ИАГ; 

Зам. председател: инж. Росен Попсавов  - Зам. - изпълнителен  директор на ИАГ; 

Технически секретар: г-жа Анастасия Воденичарова – старши юрисконсулт в отдел 

ПД, дирекция ПАД към ИАГ, 

 

и членове: 

1. инж. Тони Кръстев – директор на дирекция ГС към ИАГ; 

2. инж. Борислав Бечев – държавен експерт, дирекция „Национална служба за защита на 

природата“, МОСВ; 

3. инсп. Петър Новаков – БОЕФ – ДИП – ГДНП, МВР; 

4. инж. Василий Маринковски – ЮЗДП ДП – гр. Благоевград; 

5. инж. Нели Дончева – ръководител на програма „Гори“, WWF; 

6. г-н Павел Сидеров – „Велоклуб Крива Спица“; 

7. г-н Красимир Дачев - Сдружение „Асоциация на българските ползватели на дървесина“; 

8. г-н Димитър Димитров – Национална асоциация български трюфел; 

9. инж. Стилиян Герасков – главен експерт, НЛРС-СЛРБ; 

10. г-н Янко Карамитев – председател на НССНГ „Горовладелец“; 

11. д-р инж. Нено Александров – гл. асистент в катедра „Лесовъдство“ към ЛТУ. 
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Резервни членове: 

1. инж. Филип Ковашки – зам.- изпълнителен  директор на ИАГ; 

2. инж. Димитър Баталов – главен секретар на ИАГ; 

3. д-р инж. Кирил Ташев – н-к на отдел СГТ, дирекция ГС км ИАГ; 

4. инж. Радка Върбанова – гл. експерт в отдел НМД, Дирекция ГС към ИАГ; 

5. г-жа Гергина Димитрова – главен експерт,  дирекция „Национална служба за защита на 

природата“, МОСВ; 

6. г-н Петър Дишков - Сдружение „Асоциация на българските ползватели на дървесина“; 

7. г-н Димитър Плачийски – Българско дружество за защита на птиците; 

8. г-н Калина Вълчинкова – Фондация „Четири лапи“; 

9. г-н Руслан Сербезов – Финадация „Четири лапи“; 

10. инж. Огнян Огнянов – председател  на сдружение „Съюз на лицата, извършващи 

дейности в горския сектор“; 

11. инж. Цветан Цонев – председател на сдружение „Асоциация на дърводобивните фирми“; 

12. г-н Димитър Янушев – Браншова камара на дървообработващата и мебелната 

промишленост; 

13. г-н Иван Тотковски - Браншова камара на дървообработващата и мебелната 

промишленост. 

 

ІI. Утвърждавам Правилник за работа на Консултативната работна група към Изпълнителна 

агенция по горите, който е неразделна част от настоящата заповед. 

III. Консултативната работна група подпомага ИАГ при изпълнение на дейността на агенцията 

по отношение на формирането на политиката в горския сектор; опазване на горите; поддържане 

и подобряване състоянието на горите; гарантиране и поддържане на екосистемните, социалните 

и икономическите функции на горските територии; гарантиране и увеличаване производството 

на дървесина и недървесни горски продукти, отчитайки търсенето им на пазара, без да се 

нарушава природосъобразното стопанисване на горските територии; поддържане на 

биологичното и ландшафтното разнообразие и подобряване състоянието на популациите на 

видовете от дивата флора, фауна и микота; осигуряване  на  възможности  за  отдих  на  

населението  и  подобряване  на условията за рекреация; постигане на  баланс  между  

интересите на  обществото  и  собствениците  на горски територии; подпомагане и насърчаване 
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на собствениците на поземлени имоти в горски територии; изпълнение на международни и 

европейски ангажименти за съхранение на горските местообитания; насърчаване на 

изследователската дейност в областта на горското стопанство. 

IV. По разпореждане на председателя на Консултативната работна група, в заседанията могат 

да бъдат привлечени за участие и други лица.  

V. Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на лицата по т. I за сведение и изпълнение. 

26.7.2021 г.

X д-р инж.Александър Дунчев

д-р инж. Александър Дунчев

Изпълнителен директор на ИАГ

Signed by: Alexandar Dimitrov Dountchev  

ДБ/НМД/ИАГ 

 


