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                                                                                                             УТВЪРДИЛ:        /П/ 

                                                                                                                                   (инж.                           ) 

                                                                                                Директор на „Северноцентрално 

                                                                                       държавно предприятие“ ДП Габрово 

 

* Налице е положен подпис, като 

същият е заличен, съгласно Общия 

регламент за защита на личните 

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 

    

ПРОТОКОЛ 

от проведени консултации във връзка с изпълнение  на Заповед № РД 49-

356/18.10.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите 
 

На 29.09.2022 г. от 10,30 часа в залата на ЦУ на СЦДП ДП гр. Габрово се проведе 

консултация за политиката и практиката в областта на възлагане изпълнението на дейности и 

за ползването на дървесина в горските територии-държавна собственост в обхвата на дейност 

на СЦДП ДП гр. Габрово през 2023 година. 

На срещата са поканени и присъстват представители на браншовите организации в 

горския сектор по чл. 215 от Закона за горите и други организации ползватели на дървесина. 

 

Присъстваха: 

- регионален началник към „Кастамону България“ ЕООД; 

- представител на „Кроношпан България“ ЕООД; 

- представител на „Кроношпан България“ ЕООД; 

- представител на фирма „Стил-МС“ ООД; 

- представител на фирма „Дари лес“ ЕООД; 

- представител на фирма „Свилоцел“ ЕАД; 

- представител на фирма „Фазерлес“ АД; 

- представител на фирма „Фазерлес“ АД; 

- директор на СЦДП Габрово; 

- зам. директор на СЦДП Габрово; 

- експерт при СЦДП Габрово; 

- експерт при СЦДП Габрово; 

- директор на ТП ДГС Тутракан; 

- директор на ТП ДГС „Болярка“ ВТ; 

- директор на ТП ДГС Елена; 

- директор на ТП ДГС Буйновци; 

- директор на ТП ДГС Силистра; 

- директор на ТП ДГС Плачковци; 

- директор на ТП ДГС Свищов; 

- директор на ТП ДГС Горна Оряховица; 

- директор на ТП ДЛС „Дунав“ Русе; 

- директор на ТП ДЛС „Каракуз“ Дулово; 

- директор на ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар“; 

- директор на ТП ДГС Разград; 

- директор на ТП ДГС Габрово; 

- директор на ТП ДГС Бяла; 

- директор на ТП ДГС „Сеслав“ Кубрат; 
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Срещата се откри от директор на СЦДП ДП Габрово. Той представи всички 

участници и предложи срещата да протече в дискусионна форма.  

Целта на консултациите е представяне политиката и практиката в областта на 

възлагане изпълнението на дейности и ползването на дървесина в горските територии – 

държавна собственост в обхвата на дейност на СЦДП ДП Габрово през 2023 година, при 

следния дневен ред: 

1. Обсъждане на политиките и практиките в областта на възлагане 

изпълнението на дейностите и ползването на дървесина от държавните горски 

територии; 

2. Обсъждане на ориентировъчните годишни количества дървесина, които 

ТП планират за ползване през 2023 година; 
3. Други текущи въпроси. 

  

Дискусията бе открита, г-н директор СЦДП ДП Габрово даде думата:  

 

 зам. директор СЦДП ДП Габрово – запозна участниците с рамката на обема 

дървесина за 2023 година. Въпреки, че ГП не е готов ползването ще бъде около 

540 000 м
3
, от възможните 25 % за ДД сме отдали 23 % или имаме резерв от около 

10 000 м
3
.  

Към момента изпълнението на разчета за 2022 г. е: 

- 76 % в натурално изражение, което означава, че пазара на дървесина е нормален; 

- Ползването на дървесина през тази година е 60 % продажба на корен и 40 % 

възлагане добива и продажба на добита дървесина; 

За СЦДП продажбата от склад е по-ефективния начин. 

От втора тръжна сесия преобладават електронните процедури – търгове и конкурси. 

Този начин на търговия с дървесина се приема за най-прозрачен и чист, тенденция ще 

продължи и за напред.  

Да чуем Вашето мнение и предпочитания кой вид продажба да се прилага. 

 

 представител на „Кроношпан България“ ЕООД – Кроношпан изказва 

благодарност към СЦДП и неговите ТП за добрата съвместна работа. Дървесината 

трябва да се отдава според нуждите на отделните потребители. Поддържат 

продажбата на добита дървесина от временен склад. 

Достигнаха се високи цени, които не можем да поддържаме. Забелязва се тревожна 

тенденция за намаляване продажбите като количество и цена в Европа. 

 

 регионален началник към „Кастамону България“ ЕООД – благодари за поканата 

и посочи, че има проблем с доставките на дървесина и с цената. Добре ще е да има 

категоризация на ползвателите на дървесина. Кастамоно не работи от 01.09. до 

сега(400 човека стоят без работа). Произвеждат се пелети от всякаква дървесина и 

се продават дори в чужбина. Поддържат продажбата на добита дървесина от 

временен склад и сключване на ДД. 

Да се направи разяснителна кампания в България. Обществото да разбере, че гората е 

възобновяем източник и се нуждае от грижи, а лесовъдите от подкрепа в дейността си. 

 

 представител на фирма „Свилоцел“ ЕАД – има проблем с доставките на 

дървесина и имат 60 дни престой. Поддържат продажбата на добита дървесина от 

временен склад и при възможност сключване на годишни и дългосрочни договори. 

Преработката да бъде на каскадния принцип – приоритетно продукти, а след това за 

енергия и пелети. Износа на пелети да се ограничи. 
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Да се промени Наредбата за сечите така, че да се позволи вкарването на техника, 

дърводобива да се механизира и да стане рентабилен. 

 

 представител на фирма „Фазерлес“ АД – Поддържат продажбата на добита 

дървесина от временен склад. Ако няма капацитет да добиват стопанствата трябва 

да се продава и на корен, за да върви работата. 

Много фирми започнаха да изгарят обла дървесина като енергиен източник, да мелят 

за пелети, за производство на енергия, а това е близо до престъпление. 

 

 директор СЦДП ДП Габрово – кой и по какъв начин може да улови или 

контролира този процес? 

 

 представител на фирма „Фазерлес“ АД – Забраните, които се правят за износа в 

трети страни – Сърбия и Турция, а на ден по 10 камиона отиват в Румъния. 

Дървесината добита в България да си остане тук, да не топлим чужди граждани. В 

ЕС не се приема като износ, но това е масово явление. 

 

 регионален началник към „Кастамону България“ ЕООД – същото важи и за 

Южна България – тя изнася за Гърция, а Северна България за Румъния. 

 

 директор СЦДП ДП Габрово – по информация получена от статистиката износа 

на тази дървесина е под 1 %. 

 

 представител на фирма „Фазерлес“ АД – от Агенция Митници ще е много по 

актуално. Износа е много по-голям от дървесината, която остава в България. 

 

 директор СЦДП ДП Габрово – вмъкна след изказването, че подкрепя Камара на 

преработвателите и дърводобивните фирми, а също и намиране вариант 

дървесината като суровина и продукцията от нея да задоволяват нуждите и 

потребностите в страната. По отношение на ДД сме почти на границата на 

позволеното по нормативна уредба. 

По какъв начин трябва да бъде организиран дърводобива? С този въпрос призова да се 

изкажат присъстващите дърводобивни фирми – какво да се направи за да се увеличи добива. 

 

 представител на фирма „Дари лес“ ЕООД – Всяка година дърводобива става все 

по-труден, обектите все по-тежки. Налага се инвестиране в техника, направа на 

нови пътища и осигуряване на заетост и заплащане на намаляващите постоянно 

работници.  

Да се промени ЗГ и Наредбите към него(Нормативната уредба) за да се регламентира 

направата на технологични просеки, нови пътища и механизацията при добива на дървесина. 

Да се организира подпомагане от държавата и предприятието на фирмите за да 

закупят техника и да е изплащат.  

 

 представител на фирма „Фазерлес“ АД – подкрепя мнението, че производителите 

на продукти от дървесина не е им работа да ходят в гората. Дърводобивните 

фирми са в колабс – нямат персонал, нямат кадри и нямат съвременна техника.  

Да се категоризират ползвателите и дърводобивните фирми. При участие в процедури 

да се вземе в предвид и да има тежест положителната репутация. 

 

 представител на фирма „Стил-МС“ ООД – подкрепя направените вече 

изказвания. 
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 директор СЦДП ДП Габрово – Земеделците в България са облагодетелствани със 

средства за закупуване модерна техника. При горската техника най-големия 

проблем е амортизационните отчисления. Време е да се помисли в посока 

Предложения за Мерки за подпомагане закупуване и модернизация на горската 

техника. Фирмите са все по няма работна ръка. 

Преработвателите са в правото си да получават дървесина от склад, а не да се 

занимават с несвойствени за тях неща. 

 

 директор на ТП ДГС Плачковци – За в бъдеще търговията с Кроношпан да става в 

м
3
, а не на тон. Нямаме възможност на контрол върху теглото на дървесината. 

 

 директор на ТП ДГС Буйновци – Проблем има със сухата дървесина. Търпим 

загуби от тонажа. 

 

 директор на ТП ДГС Силистра – Големите преработватели желаят(предпочитат) 

да купуват дървесина от склад на тон. Ние от склад продаваме на м
3
. Има 

противоречие. 

 

 директор на ТП ДГС Разград – Всички фирми ползватели искат да купуват от 

склад. Ние като продавач сключваме договор на спечелените цени, но те с времето 

стават неактуални без да имаме възможност да ги променим. 

 

 директор на ТП ДГС Бяла – Разнообразие е добре да има, възможност за 

търгуване на тон, в плътен и пространствен м
3
.  

Ако искаме механизиран дърводобив трябва промяна в Наредбата за сечите. Ще 

изчезнат хората, които добиват дървесина на ръка. 

Благодаря на ползвателите, че работят с нас. 

 

 директор СЦДП ДП Габрово – Може да се намери решение за продажбата в тон – 

м
3
. По трудна е промяната в Нормативната уредба. 

В заключение: ще се разгледат всички изказвания и предложения. На тяхна база ще се 

вземат решения за необходимите промени.  

Изказвам благодарност за участието в консултациите.  

На фирмите, които работят със СЦДП ТП Габрово, благодаря за това,  че между нас 

има баланс, умереност и едни добри отношения. 

 

Срещата приключи в 11,45 часа. 

 

В приложение на протокола е Списък с данни и подписи на присъстващите на 

консултацията, проведена на 29.09.2022 г. в сградата на СЦДП ДП Габрово. 

 

 

 

Изготвил:…/П/….……                                 Дата на съставяне на протокола: 05.10.2022 г.  

 

  (експерт при СЦДП Габрово) 

 

* Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита 

на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
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