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ПРОТОКОЛ 
 

Днес, 18.11.2019г., от 10.00 часа в изпълнение на Заповед № РД-49-356/18.10.2019г. на 

Министъра на земеделието, храните и горите, в заседателната зала на централно управление 

на Южноцентрално държавно предприятие (ЮЦДП), гр. Смолян се проведе консултация за 

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

дървесина в горски територии – държавна собственост в обхвата на дейност на 

предприятието през 2020г. 

На срещата са поканени и присъстват представители на браншовите организации в 

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

дървесина, съгласно присъствения списък, приложение към настоящия протокол. 

Срещата бе открита от директора на ЮЦДП, гр. Смолян – инж. Ботьо Арабаджиев и 

протече по предварително обявения дневен ред: 

1. Представяне на одобрения и публикуван годишен план за ползване на 

дървесина през 2020г. по териториални поделения, попадащи в обхвата на ЮЦДП, гр. 

Смолян, докладва: инж. Ботьо Арабаджиев –  директор на ЮЦДП, гр. Смолян. 

2. Представяне на определените количества дървесина, които ще бъдат предложени на 

процедури за ползване на дървесина по реда на Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни продукти през 2020г., с ограничението за местни 

търговци, докладва: инж. Ботьо Арабаджиев –  директор на ЮЦДП, гр. Смолян. 

3. Предложение на ръководството на ЮЦДП, гр. Смолян за организиране и 

провеждане на предстоящите процедури за ползване на дървесина през 2020г., в т. ч. 

предложение за видовете процедури със съответните количества, които ще бъдат 

предложени за ползване на първа тръжна сесия (ноември – декември), докладва: инж. Ботьо 

Арабаджиев -  директор на ЮЦДП, гр. Смолян. 

4. Дискусия по т. 1, т. 2 и т. 3 от дневния ред. 

 

Юлиян Аладжов – представител на „Сдружение с нестопанска цел – съюз на 

горскостопанските фирми”, с.Чакаларово – да се даде информация за количеството на дърва 

за огрев, които ще се продават от слад на физически лица. 

инж.Ивайло Исаев – заместник – директор на ЮЦДП, гр.Смолян – отговори, че всяка 

година това количество е различно, но ориентировъчно е около 100 000 м³ ежегодно. 

Цветан Цонев – представител на сдружение „Асоциация на дърводобивните фирми в 

България”, гр. Търговище – по какъв начин са определени количествата дървесина, които ще 

се предлагат на процедури за МТ и съобразени ли са те с реалните потребности на фирмите. 

Да се излезе от рамката за МТ, да сме по-отворени и по-гъвкави. 

инж.Ивайло Исаев – отговори, че количествата дървесина, предложени за добив и продажба 

за 2020 г., с ограничението за МТ, са определени след анализ пет години назад за реално 

изработените количества от МТ и това количество дървесина е над изработеното от фирмите 

през предходните години, като същевременно са взети предвид и подадените заявления от 

ново създадени фирми. 
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Юлиян Аладжов – предложи да се обърне сериозно внимание на това до къде стига 

дървесината от сключени договори за продажба на същата на МТ, т.е да се увеличи 

контролът по препродаване на тази дървесина. 

инж.Ивайло Исаев – отговори, че при констатирани такива случаи се преминава към 

прекратяване на съответния договор за покупко – продажба на дървесина, но трудно може да 

се контролира този процес, предвид факта че служителите на държавните предприятия нямат 

правомощия за осъществяване на контрол в обектите по чл. 206 от Закона за горите. Също 

така отбеляза, че на предстоящата първа тръжна сесия с приоритет ще се провеждат 

процедурите за МТ и е направено всичко възможно същите да стартират възможно най-

бързо. 

Юлиян Аладжов – по възможност в заповедите за определяне на изпълнител на 

дърводобивните дейности да се допуска предварително изпълнение на същите, предвид 

факта, че някои от фирмите в края на годината остават без работа. 

инж.Ивайло Исаев – отговори, че няма пречка за това, но според него не е необходимо тъй 

като след края на годината издадените позволителни за сеч за насаждения, отдадени за добив 

и продадени на корен, през първа тръжна сесия, ще трябва да се освидетелстват, след което 

за новите позволителни за сеч за 2020 г. е необходимо да минат три дни до влизането им в 

сила и по-скоро би се забавил процесът, отколкото да се ускори започването на сечта в 

насажденията. 

Петър Дишков – представител на фирма „Кроношпан България”ЕООД – за големите 

потребители като фирмата, която представлява, по възможност да се сформират по-големи 

пакети дървесина, които да се предлагат на пазара и по възможност да са от добита 

дървесина, т.е така ще им се предостави възможност да закупуват това, от което имат нужда. 

Основно искат големи пакети с технологична дървесина. Също така обясни, че към 

настоящия момент дървесината в много европейски държави е много евтина и скоро и в 

България пазарът ще бъде залят с евтини продукти от дървесина и секторът е изправен пред 

голяма криза, която в най-скоро време ще се усети в страната. Основните проблеми, на които 

следва да се обърне внимание това са: пътища, машини и работници. Според него в гората 

трябва да влезне нова и модерна техника, което да доведе до увеличаване на 

производителността в сектора. 

инж.Ботьо Арабаджиев – директор на ЮЦДП, гр.Смолян,  отговори, че в тази връзка  

ЮЦДП, гр.Смолян е провело процедури за сключване на дългосрочни договори за продажба 

на стояща дървесина на корен,  в края на 2019г., но също така не трябва да забравяме, че на 

пазара за дървесина има и множество малки ползватели.  

инж.Ивайло Исаев – поясни, че в повечето райони трудно може да се намерят фирми, 

осъществяващи само дърводобивни дейности. 

инж.Димитър Джоков – представител на Браншово сдружение на практикуващите лесовъди 

и горски предприемачи „Булпрофор” – обясни, че тези срещи са вече доста закъснели, 

предвид факта, че количествата дървесина, по видове процедури вече са определени от 

държавните предприятия и на тях просто им се съобщават фактите. Изрази мнение, че 

държавата не иска да направи нищо ново за развитието и подобряване състоянието на 

сектора. Според г-н Джоков всички проблеми са скрити в ниските разценки, на които им се 

заплаща добитата дървесина, като предлага цените за добив да бъдат завишени, посредством 

повишаване производителността на работа в горите. Като основно средство за това беше 

посочено сключването на дългосрочни договори, за минимум седем години и вкарването на 

по-добра и по-нова техника в горите.  

 След преглед на представените таблици за разпределението на количеството 

дървесина за добив и продажба през 2020 год., по видове процедури, г-н Джоков обобщи, че 



с тази политика за 2020 год., основно да се продава дървесина на корен, предприятието иска 

да прехвърли всички ангажименти и отговорности на фирмите. Затова той предлага да се 

намали процента на продажба на дървесина на корен, а да се увеличи процентът на 

процедурите за продажба на действително добита дървесина от склад. 

инж.Ботьо Арабаджиев – отговори, че процентите на видовете процедури, предвидени да се 

проведат през предстоящите тръжни сесии са съобразени нормативно с Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни продукти. Също така той 

обясни, че предходни години разпределението по видове процедури е било с превес 

продажбата на прогнозни количества дървесина, но и тогава фирмите са били недоволни. 

инж.Ивайло Исаев – съобщи, че практиката през настоящата година показва, че продажбата 

от склад на действително добита дървесина се извършва трудно от териториалните 

поделения, поради не явяване на кандидати, както и невъзможност за складиране на по - 

големи количества дървесина на временните складове. 

Евтим Мутафов – управител на „Доспатлес”ЕАД – в тази връзка той обясни, че много често 

невъзможността да бъде продадена дадена партида дървесина, основно се дължи на това, че 

стопанството при обявяване на процедурата не отразява факта, че част от дървесина е от 

пострадали насаждения и е с влошени качества, а това не е отразено в цената. Също така г-н 

Мутафов съобщи, че дървесината в Чехия и Гърция е много евтина и вече на пазара в 

страната е започнала да се появява такава дървесина и продукти от нея. 

инж.Елин Лилов – заместник – директор на ЮЦДП, гр.Смолян – поясни, че основната 

причина за тази ниска цена на дървесината на пазара в Европа е голямото количество 

пострадала дървесина, основно съсредоточена в Германия и Чехия. Само в Чехия през 2018 

год. е имало над 30 млн. куб.м повредена дървесина.  

Цветан Цонев – в най-скоро време ще се наложи драстична промяна на цената на нашата 

дървесина, за да успеем да се задържим на пазара. Г-н Цонев обясни, че поради създалата се 

обстановка в сектора, голяма част от фирмите ще се въздържат от участие в предстоящите 

процедури за добив и продажба на дървесина. Г-н Цонев иска драстична промяна в ценовата 

политика на държавните предприятия. 

Андрей Миленков – представител на „Форест”БГ – Браншова организация на физически и 

юридически лица, извършващи дейности в горския сектор в България – постави въпроса дали 

всички страни, ангажирани в сектора, сме готови за драстични промени в начина на работа, 

за да не се стигне до създалата се през 2008 год. ситуация. 

инж.Димитър Джоков – обясни че трудно би се стигнало до промяна в ценовата политика 

на предприятията, предвид факта, че в държавния горски сектор са заети много хора, което 

води почти до невъзможност на исканите от тях промени, защото това ще доведе до 

съкращаване на хора. 

Евтим Мутафов – сподели, че през настоящата 2019 год. са се появили само индикации за 

проблеми, докато през предстоящата 2020 год. те ще бъдат реален факт. 

Юлиян Аладжов – сподели, че от страна на служителите на държавните предприятия не се 

следи за това кой влиза в гората, т.е не ги интересува кой ще добива дървесина. Необходимо 

е да се излезе от сферата на сивия сектор, предвид това,че дадени фирми са изрядни платци 

към държавата, а други неназначавайки на трудов договор по-голяма част от своите 

работници успяват да си спестят един доста добър финансов ресурс. 

инж.Ивайло Исаев – обясни, че това е ангажимент на инспекциита по труда по места, които 

имат право да извършват проверки и да следят за това дали дадени физически лица са 

назначени на трудов договор към определена фирма. Служителите на държавните 

предприятия нямат такива правомощия. 



Цветан Цонев – изрази мнение от името на всички фирми, присъстващи на срещата, че 

провеждането на тази среща е добър знак, поради факта, че се води диалог между страните. 

Всички фирми в сектора мислят, че положението е икономически нетърпимо и затова трябва 

драстични и бързи промени в сектора.  Като резултат от това състояние на горския сектор 

към момента има доста фалирали фирми. Необходимо е незабавно излизане на сектора от 

сивата икономика. 

инж.Ботьо Арабаджиев – в заключение сподели, че в най – кратък срок ще запознае 

министъра на земеделието, храните и горите с всичко споделено като проблеми на тази 

среща.   

 

 

Присъствали:        

1. инж.Ботьо Арабаджиев  ............./п/*.................    

2. инж.Ивайло Исаев   ............./п/*.................   

3. инж.Елин Лилов   ............./п/*.................   

4. инж.Елена Милева   ............./п/*................. 

5. инж.Константин Чолаков  ............./п/*................. 

6. Петър Дишков    ............./п/*................. 

7. Иван Чакъров    ............./п/*................. 

8. Цветан Цонев    ............./п/*................. – особено мнение 

9. Ахмед Али    ............./п/*................. 

10. Юлиян Аладжов   ............./п/*................. 

11. Евтим Мутафов   ............./п/*................. 

12. Андрей Миленков   ............./п/*................. 

13. инж.Айнур Ибрямова  ............./п/*................. 

14. инж.Сашка Иванова  ............./п/*................. 

15. инж.Димитър Джоков  ............./п/*................. – особено мнение 

 

 Особено мнение и становище на АДФБ, чрез Цветан Цонев: 

 Така проведените консултации са проведени късно спрямо планирането за 2020 г. На 

тези консултации бяхме запознати с вече планираните количества и видоведете процедури за 

възлагане на дейности и продажбата на дървесина. Въпреки направените от големите 

ползватели и дърводобивни фирми предложения за съобразяване на ценовата политика на 

предприятията с актуалната пазарна ситуация, такова не видяхме. Считам, че държавните 

предприятия не оценяват сериозността на ситуацията и тази ценова политика ще нанесе 

непоправими вреди на дърводобивния бранш като цяло. Проведените по този начин 



консултации не изпълняват възложената им роля – участниците в бранша държавните 

предприятия/възложители и продавачи/ от една страна, и от друга страна ползвателите, 

дърводобивните фирми и ползвателите на дървесина да се информират взаимно и да 

съгласуват взаимно изгодна политика и практика в областта на възлагане изпълнението на 

дейности и за ползването на дървесина в горските територии – държавна собственост. 

 Считам, че така проведените консултации са формално проведени и не изпълниха 

предназначението им. Оставям без коментар НЕПРОВЕЖДАНЕТО до момента на такива 

консултации в две от държавните предприятия. 

  

 Особено мнение на Булпрофор, чрез Димитър Джоков: 

 На срещата не бе направен аудио запис и протоколът е непълен. Констатациите и 

предложенията на представителите на браншовите организации не бяха приети от 

ръководството на ЮЦДП. Не бяха взети никакви решения, относно политиката и практиката 

в сектора. 

 

Изготвил: ............./п/*................. 

инж.Елена Милева – лесоинженер 

при ЦУ на ЮЦДП, гр.Смолян 

Дата:19.11.2019 г. 

  

 

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

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


