СЪЮЗ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
КЛУБ НА ВЕТЕРАНИ ЛЕСОВЪДИ И УЧЕНИ
ДО
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
И ХРАНИТЕ
Д-р Мирослав Найденов

ОБРЪЩЕНИЕ
Уважаеми г-н Министър,
ръководството и членовете на клуба на лесовъдите ветерани и учени е силно
обезпокоено от предприетите кадрови промени в специализирания проектантски
институт “Агролеспроект” ЕООД. С тревога научаваме за освобождаването на
Управителя на дружеството инж. Румен Райков.
В дългогодишната си дейност на различни нива инж. Райков се утвърди като
авторитетен ръководител на “Агролеспроект” ЕООД. Голяма е неговата заслуга за
утвърждаването на института като най-авторитетно звено в проучванията и
проектирането в горите в Р България. Инж. Райков е участвал в разработването на найважните нормативни документи и специализирани справочници в системата на горите.
Бил е консултант и участник в изготвянето на важни проекти в горския сектор. Той е
постоянен член на Експертните съвети в това направление и автор на важни експертизи
за състоянието и бъдещето на българските гори. Неговата компетентност и ръководен
опит са доказани и безспорни.
Гореизложеното ни дава основание да изразим нашата тревога от предприетите
действия за освобождаването му като Управител на “Агролеспроект” ЕООД, точно в
момент, когато предстоят важни и неотложни реформи. Из между множеството
доказани специалисти в “Агролеспроект” ЕООД, инж. Р. Райков е човекът с най-много
опит, познание и авторитет в колегията. Освобождаването му от поста в настоящият
кризисен момент ще бъде тежка загуба за горите. То ще има отрицателни последици за
подготовката и осъществяването на структурната реформа в сектора като цяло. Ето
защо се обръщаме към Вас г-н Министър, с молба да проявите присъщите Ви
управленческа далновидност и държавническа мъдрост, в интерес на българската гора
и на хората, които се грижат за нея.
Ако има нещо, с което България заслужено може да се гордее пред Европа и света,
това е Великата българска гора. Нека я предпазим от по-нататъшни посегателства, от
нови не добре обмислени реформи, от които страда през последните 13 години.
Г-н Министър, приемете искрените ни пожелания за здраве и ползотворна работа за
благото на България!
От името на присъствалите на редовното събрание на Клуба на ветераните лесовъди
и учени, подписал:
Председател:
(проф.д-р Никола Колев)
София, 31.05.2010 г.

СДРУЖЕНИЕ НА ВЕТЕРАНИ ЛЕСОВЪДИ И УЧЕНИ – ГР. СОФИЯ

ДО
ЗАМ. МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ КОСТОВ

Уважаеми г-н Зам. Министър,
Приложено към настоящото Ви изпращаме копие от Обръщение до
Министър на Земеделието и храните за сведение и вземане на отношение.

С уважение:
(проф.д-р Никола Колев)
председател на Сдружение на
лесовъдите ветерани и учени

София, 01.06.2010 г.

СДРУЖЕНИЕ НА ВЕТЕРАНИ ЛЕСОВЪДИ И УЧЕНИ– ГР. СОФИЯ

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАГ
ИНЖ. БИСЕР ДАЧЕВ

Уважаеми г-н Директор,
Приложено към настоящото Ви изпращаме копие от Обръщение до
Министър на Земеделието и храните за сведение и вземане на отношение.

С уважение:
(проф.д-р Никола Колев)
председател на Сдружение на
лесовъдите ветерани и учени

София, 01.06.2010 г.

