
Информация за „Югоизточно държавно предприятие“ ДП, гр. Сливен 

 

„Югоизточно държавно предприятие“ (ЮИДП), гр. Сливен е самостоятелно 

юридическо лице със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския 

закон, създадено на основание чл. 163, ал. 1 от Закона за горите (обн. ДВ, бр.19 от 

2011 г.) със Заповед № РД 49–107 от 13.04.2011 г. на министъра на земеделието и 

храните, изменена и допълнена със Заповед № РД 49-209 от 03.06.2011 г.  

Предприятието е вписано в Търговския регистър на 28.06.2011 г. с основен предмет 

на дейност: 

1. изпълнение на горскостопанските планове за горските територии – държавна 

собственост; 

2. изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в 

държавните горски стопанства; 

3. изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии – 

държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии; 

4. организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – 

държавна собственост; 

5. организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия; 

6. поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното 

разнообразие в тях; 

7. организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в 

горските територии – държавна собственост; 

8. създаване на нови гори върху земеделски територии; 

9. опазване на горските територии – държавна собственост; 

10. предоставяне и извършване на обществени услуги. 

Една от най-важните функции на държавното предприятие е осъществяването на 

предвидените дейности в горскостопанските планове, които определят допустимия размер 

на ползването на горските ресурси и насоките за постигане на целите на управлението на 

горските територии – държавна собственост за срок 10 години: създаване и отглеждане 

на нови гори, събиране, добив и производство на горски репродуктивни материали, 

подпомагане на естественото възобновяване, защитата на горските територии срещу 

ерозия и порои, провеждане на лесовъдски дейности за възобновяване, отглеждане и 

подобряване състоянието на горите, устойчиво ползване на недървесни горски продукти, 

опазване на биоразнообразието, управление и грижи за дивеча и рибата в прилежащите 

територии. 

Освен описаните по-горе дейности ЮИДП може да осъществява и други дейности, 

незабранени от закона, както и такива, възложени му от министъра на земеделието или 

въз основа на договор. То може да кандидатства по оперативни програми, както и по 

международни, национални и регионални търгове и програми и може да бъде 

равнопоставен участник в процедури по Закона за обществените поръчки, с изключение 



на такива с предмет инвентаризация, изработване и изпълнение на горскостопански 

планове и програми. 

„Югоизточно държавно предприятие“ е със седалище и адрес на управление гр. 

Сливен 8800, ул. „Орешака“ № 15 А. 

Органите на управление на ЮИДП са министърът на земеделието и управителният 

съвет. Управителният съвет се състои от трима членове, включително директора на 

предприятието. 

Предприятието има двустепенна структура: централно управление и териториални 

поделения - държавни горски стопанства и държавни ловни стопанства (ДГС и ДЛС). 

Централното управление осъществява административно, правно, финансово, материално 

и техническо осигуряване на дейността на предприятието. Териториалните поделения 

осъществяват функциите на държавното предприятие в определения им район на дейност.  

Общият брой на териториалните поделения на ЮИДП е 31 (тридесет и едно), от 

които 26 (двадесет и шест) държавни горски стопанства (ДГС Айтос, ДГС Бургас, ДГС 

Гурково, ДГС Елхово, ДГС Звездец, ДГС Ивайловград, ДГС Казанлък, ДГС Карнобат, ДГС 

Кости, ДГС Котел, ДГС Маджарово, ДГС Малко Търново, ДГС Мъглиж, ДГС Ново 

Паничарево, ДГС Нова Загора, ДГС Свиленград, ДГС Сливен, ДГС Средец, ДГС Стара 

Загора, ДГС Стара река-Кипилово, ДГС Твърдица, ДГС Тича, ДГС Тунджа, ДГС Хасково, 

ДГС Царево и ДГС Чирпан) и 5 (пет) държавни ловни стопанства (ДЛС Граматиково, ДЛС 

Мазалат, ДЛС Несебър, ДЛС Ропотамо и ДЛС Тополовград). 

Имуществото на предприятието се състои от имущество, предоставено му от 

Министерския съвет, министъра на земеделието, от международни институции, местни и 

чуждестранни физически, юридически лица и други организации, както и от имущество, 

придобито от предприятието в резултат на дейността му.  

Стойността на предоставеното със Заповед № РД 49-209 от 03.06.2011 г. на 

министъра на земеделието и храните от държавата имущество – държавна собственост, за 

стопанисване и управление от ЮИДП е на стойност 17 147 000 (седемнадесет милиона 

сточетиридесет и седем хиляди) лева, образувано от имуществото на слетите държавни 

горски стопанства и държавни ловни стопанства. „Югоизточно държавно предприятие“ ДП 

е правоприемник на активите и пасивите на посочените държавни ловни стопанства и 

съществуващите към онзи момент държавни горски стопанства.  

Към 31.12.2021 г. ЮИДП общата средносписъчна численост на персонала възлиза 

на 1503 души, в т.ч. 1319 служители (щатен персонал) и 184 работници. 

ЮИДП приключва 2021 г. с положителен финансов резултат. 


