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ПРОТОКОЛ 
 

Днес 08.10.2020 г., от 10.00 часа в изпълнение на Заповед 
№РД-49-356/18.10.2019 г. на Министъра на земеделието, 
харните и горите, в заседателната зала на централно 
управление на Югоизточното държавно предприятие се 
проведе консултация за политиката и практиката в 
областта на възлагане изпълнението на дейности и за 
ползване на дървесина в горските територии – държавна 
собственост в обхвата на дейност на предприятието за 2021 
година. 
 Срещата бе открита от инж. Станимир Сотиров – 
заместник директор на ЮИДП Сливен.  На срещата 
присъстваха представители на сдружения, фирми 
извършващи ползвания в горите и на големите 
дървопреработвателни предприятия в региона.  
  

Инж. Станимир Сотиров запозна присъстващите с 
ползването на дървесина съгласно  публикувания и 
одобрен годишен план за добив на дървесина, за начините 
на отдаване на ползването и продажбата на дървесина през 
2020 г. в ЮИДП. 
 Представителите на дървообработващите пред-
приятия описаха тежката ситуация в реализацията на 
готовата им продукция, като споделиха, че цените на 
крайните им продукти на международния и вътрешния 
пазар са спаднали драстично. Поради срив на пазара с 



република Турция износа на суровина и на готова 
продукция е спрян. 
 Споделиха се трудностите при намиране на работна 
ръка и повишените им разходи за добив на дървесина, 
трудностите при извоза и транспорта на дървесината и 
необходимостта от въвеждане на механизация при добива 
на дървесина. 
 Присъстващите на срещата се обединиха около 
следните становища: 

1. Консултация за политиката и практиката в областта 
на възлагане изпълнението на дейности и за 
ползване на дървесина в горските територии – 
държавна собственост в териториалния обхват на 
ДП да се провеждат след тези в МЗХГ, като на тях 
да се обсъждат регионалните особености. 

2. Промяна на наредбата за сечите в посока  създаване 
на възможности за извършване на механизиран 
дърводобив. 

3. Сектор дърводобив да стане приоритетен за МЗХГ. 
Да се осигури достъп на дърводобивните фирми до 
европейски средства за закупуване на горска 
техника. 

4. Да се предвиди възможност дърводобивните фирми 
да бъдат включени в мерките за преодоляване на 
кризата COVID19, тъй като в момента са 
изключени. 

5. Приоритетно задоволяване на Българската 
дървопреработвателна промишленост с дървесина 

6. Да отпадне 100% авансовото плащане в края на 
годината на недобитото количество дървесина по 
договорите за продажба на дървесина на корен. 
 
На срещата присъстваха: 
1. инж. Станимир Сотиров –  /п/* 



2. инж. Симеон Симеонов –  /п/* 
3. инж. Стоян Желев –  /п/* 
4. Иван Черкезов –  /п/* 
5. Любен Любенов –  /п/* 
6.Петър Дишков –  /п/* 
7. Шейхмуслум Чевик  –  /п/* 
8. Христо Стамболов –  /п/* 
 
* Налице е положен подпис, като същия е заличен 
съгласно Общия регламент за защита на личните 
данни (Регламент ЕС 2016/679) 

 


