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ПРОТОКОЛ
Днес, 30.09.2020г., от 10.30 часа в изпълнение на чл.6, ал.7 от 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 (Наредбата) и 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 2021г.
На срещата са поканени и присъстват представители на браншовите организации в
горския сектор по чл. 215 от Закона за горите и на други заинтересовани лица, 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, а именно:
1.
Представяне на информация за предложените количества дървесина от годишен
план за ползване на дървесина през 2020г. по видове процедури и съответно сключените
договори – по видове и категории дървесина, докладва: инж. Ботьо Арабаджиев – директор
на ЮЦДП, гр. Смолян.
2. Обсъждане на предстоящите начини на възлагане и съответно продажби на
количествата дървесина от лесосечен за фонд 2021 год., съгласно регламентираните видове
процедури в Наредбата, както и желанието на присъстващите представители за провеждане
на процедури за сключване на дългосрочни договори.
3. Обсъждане на ценовата политика по отношение на дейностите за добив и продажба
на дървесина, с оглед предстоящото провеждане на процедури за количествата дървесина от
лесосечен фонд 2021 г.
4. Дискутиране на други въпроси, свързани с политиките и практиките в областта на
възлагане на изпълнението на дейности и ползването на дървесина в горските територии –
държавна собственост.
инж. Ботьо Арабаджиев – запозна подробно присъстващите с информацията за
предложените количества дървесина от годишен план за ползване на дървесина през 2020г.
по видове процедури и съответно сключените договори – по видове и категории дървесина,
като поясни, че предлаганите количества дървесина за ползване през 2020 год. са съобразени
с търсенето на пазара през годината. Поради тази причина през 2020 г. в годишния план за
ползване на дървесина са включени допълнителни количества. Въпреки това към настоящия
момент държавното предприятие не е сключило договори за 169 000 м³ дървесина, които са
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били предложени на процедури. Също така той сподели, че териториалните поделения на
ЮЦДП, гр.Смолян имат готовност с налични количества маркиран лесосечен фонд, които да
бъдат включени в годишния план за ползване на дървесина за 2021 г. Структурирането на
годишния план за 2021 г. ще бъде съобразено с постигнатите договорености на днешната
среща.
Юлиян Аладжов – представител на „Сдружение с нестопанска цел – съюз на
горскостопанските фирми”, с.Чакаларово – даде предложение на предстоящата първа тръжна
сесия за 2021 г. да се предложи по-голям процент дървесина от предвиденото ползване за
2021 г., като се съобразяваме с района, в който се обявяват съответните процедури. В райони,
където условията позволяват работа в насажденията през зимните месеци, да се обявят
количества по – големи от 50% от годишния план за ползване на дървесина.
инж.Константин Чолаков – експерт в ЦУ на ЮЦДП, гр.Смолян – отговори, че така е било и
миналата година, като на първа тръжна сесия за 2020 год., ЮЦДП, гр.Смолян е предложило
59 % дървесина за добив и 52 % за продажба, от годишния план на предприятието за 2020 г.
инж. Ботьо Арабаджиев - предложи на първа тръжна сесия за 2021 г. да бъдат обявени по –
голяма част от процедурите за местни търговци за 2021 г. Той мотивира своето предложение,
като посочи, че по този начин ще се обезпечат местните фирми с количества дървесина за
предстоящата година. Предложението се прие от присъстващите.
Иван Чакъров – представител на фирма „Монди Стамболийски”ЕАД – сподели, че въпреки
кризата и трудните условия, при които се налага да работят ще успеят да се задържат на
пазара до края на годината. Като основен проблем той изтъкна, че продукта който
произвеждат е с висока цена, а на световните пазари е с най-ниска продажна цена. Той заяви,
че за предстоящата 2021 г. на фирма „Монди Стамболийски”ЕАД ще са им необходими
минимум 200 000м³ дървесина, като желаят да се снабдяват с необходимата им суровина
както до сега, т.е нямат интерес от сключването на дългосрочни договори с предприятието.
Петър Дишков – представител на фирма „Кроношпан България”ЕООД – изрази несъгласие
с начина на провеждане на консултациите и изрази мнение, че той е неправилен. Според него
тази консултация следва да се провежда с Министъра на земеделието, храните и горите,
директорите на държавните предприятия и представителите на браншовите организации в
горския сектор по чл.215 от Закона за горите (ЗГ), като на тях да се обсъдят политиките в
горския сектор и необходимите промени в нормативната уредба. След тази консултация при
Министъра, да се проведат срещи в шестте държавни предприятия.
г-н Дишков сподели, че настоящата година и за тях е била много трудна и са изпитали
големи затруднения, свързани с пазарите на готовата продукция. През 2020 г. за първи път
им се е наложило да затворят завода си в Бургас. Той сподели, че възнамеряват през
предстоящата година и двата им завода, във Велико Търново и Бургас, да продължат да
работят, но счита, че отново ще изпитват големи затруднения, породени от свития пазар на
готовата им продукция, поради ниските конкурентни цени в Европа. Също така той сподели,
че цената на облата дървесина в Европа е „брутално” ниска, като даде за пример Чехия,
Австрия и Германия. Крайният продукт от тази евтина суровина достига до пазарите, на
които те предлагат своята готова продукция и това ги прави не конкурентноспособни. Това е
важен фактор, който ги кара да намалят своето производство. В Чехия имат намерение през
идната година да отсекат пострадала дървесина, в размер на 80 – 120 млн.куб.м, което ще
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наводни европейския пазар с много евтина суровина. Също така в Европа правят „модерно”
горско стопанство, като пътната мрежа в горите им е много добре развита, поради което
процесът на дърводобив е улеснен. За разлика от България, в повечето европейски страни
има ясна политика за развитие на горския сектор и добро финансиране на същия по
европейски проекти.
г-н Дишков информира, че здравословното състояние на българската гора е много лошо и
изтъкна като основна причина за това не воденето на достатъчно отгледни сечи в страната.
г-н Дишков сподели за проблем с достъпа до част от насажденията, на територията на
ТП”ДЛС Женда”, които са включени в дългосрочен договор за продажба на стояща
дървесина на корен, сключен между представляваната от него фирма и ЮЦДП, гр.Смолян.
Юлиян Аладжов – в подкрепа на споделеното от г-н Дишков, той също сподели, че
миналата седмица е посетил Австрия, където негови колеги са го информирали, че закупуват
едра строителна дървесина, от първи клас на сортиментност, от бял бор, на цена 20 € за 1 м³.
инж.Ивайло Исаев – заместник – директор на ЮЦДП, гр.Смолян – отговори, че
предлаганата на пазара дървесина от цитираните европейски страни е повредена от корояди,
поради което същата е толкова евтина и не е конкурентна, като качество на дървесината,
която предлага на пазара ЮЦДП, гр.Смолян.
инж.Исаев сподели, че за проблема в ТП”ДЛС Женда” не сме уведомени, съгласно клаузите
на сключения договор, като страна по същия. От страна на ЮЦДП, гр.Смолян ще бъдат
предприети действия по изясняване на случая. Той напомни на г-н Дишков, че за вбъдеще
при възникнали проблеми по дългосрочния договор следва да ни уведомяват своевременно.
Стойчо Стоянов – представител на фирма „Стим - 60”ЕООД, гр. Кърджали – зададе
следните въпроси: Какво е очакваното изпълнение на количествата дървесина, предвидени
по годишен план за настоящата година? Какви ще бъдат разценките за добив и продажните
цени на дървесината на предстоящите процедури за 2021 г.?
инж. Ботьо Арабаджиев – отговори, че очакваното изпълнение на ЮЦДП, гр. Смолян за
2020 г., на реализираната дървесина, към края на годината ще е над 90 %.
инж.Ивайло Исаев – отговори, че средната цена за добива за предприятието на обявените
процедури през 2020 г. е в размер на 27.53 лв./м³, която цена е сравнително по-висока, в
сравнение със същата, предлагана от другите държавни предприятия. В тази връзка ЮЦДП,
гр.Смолян не възнемерява да увеличава цените за добив на дървесина през 2021 г., с
изключение на разценките за отделни насаждения, в които условията на работа са по-трудни,
каквато е практиката на предприятието през последните години. За продажните цени на
дървесината, г-н Исаев сподели, че същите не са променяни през последните пет – шест
години, като държавното предприятие няма намерение да ги увеличава и през предстоящата
2021 год.
инж. Ботьо Арабаджиев – сподели, че държавното предприятие спазва разпоредбите на
Наредбата, като за процедури за възлагане добива на дървесина, респективно продажба на
същата, които са прекратени, поради липси на оферти, цената за добив се увеличава с до 10
%, а цената за продажба се намаля с до 10 %.
Румен Моллов – представител на фирма „Моллови 2005”ООД – сподели, че неговата фирма
среща пречки при участие в процедури за „местни търговци”, поради изискването за
доказване на количество дървесина, преработена през предходна година, предвид факта, че в
обектите за продажба се включват асортиментите технологична дървесина и дърва за огрев,
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които неговата фирма не преработва. В тази връзка той не може да участва на процедурите за
продажба на дървесина, с ограничението за МТ, предвид факта, че преработва по-малък обем
от този, който е закупил.
инж.Константин Чолаков – отговори, че съгласно разпоредбата на чл.38, ал.2, т.3 от
Наредбата участниците, доказват собствени или закупени на лизинг мощности за преработка
на асортиментите – предмет на продажба, които не са краен продукт за реализация на
дървесина от временен склад. След дадени указания от МЗХГ, краен продукт за реализация
на дървесина от временен склад са само дървата за огрев. В тази връзка ЮЦДП, гр.Смолян е
дало указания на своите териториални поделения, в обекти, в които дървата за огрев са 50%
и повече, от общото количество, на обявените процедури, с ограничението за МТ, да не се
изискват мощности за преработка, рспективно и количества преработена дървесина за тези
обекти.
инж.Ивайло Исаев – с цел решение на този проблем, предложи на процедурите, с
ограничение за МТ, да се формират обекти, с различен обем, което да даде възможност и на
по-малките преработватели да вземат участие в търговете за дървесина.
Предложението бе прието от присъстващите, без възражение.
Юлиян Аладжов – предложи да се обърне сериозно внимание на служителите на
териториалните поделения, извършващи определяне на обема на маркираната дървесина,
предвид факта, че след сключване на договорите, много често се явяват съществени разлики
между количества по сключените договори и реално добитите/продадените.
инж. Ботьо Арабаджиев – отговори, че ще бъде възложено на служителите към ЦУ на
ЮЦДП, гр.Смолян, да бъдат извършени проверки в териториалните поделения по
поставения проблем.
Стойчо Стоянов – сподели, че в някои териториални поделения, в случай на прекратяване
на договор и задържане на гаранция за изпълнение на същия, фирмата не се уведомява
писмено за основанията за това.
инж.Ивайло Исаев – отговори, че съгласно сключените договори всяко едно увевомление,
на страните по същите, се извършва в писмена форма, предвид на което ще бъде разпоредено
на териториалните поделения за стриктно спазване на клаузите по сключените договори.
инж.Ботьо Арабаджиев – постави въпроса дали присъстващите желаят, от страна на
ЮЦДП, гр.Смолян, да бъдат обявени процедури за сключване на дългосрочни договори през
2021 год. Единствено представителят на „Монди Стамболийски”ЕАД заяви, че не желаят да
участват на процедури за сключване на дългосрочни договори, а всички останали изявиха
желание за участие в цитираните по-горе процедури.
г-н Арабаджиев също така попита присъстващите представители на фирми и организации
дали имат изисквания към структурата на дървесината, която ще се предлага на
предстоящите сесии, както и видовете процедури, на които ще бъдат предложени тези
количества дървесина.
От страна на участниците в консултацията не се предявиха претенции, относно поставените
въпроси на г-н Арабаджиев, след което той обобщи, че през 2021 год. ще бъдат предложени
на процедури количества дървесина и видове процедури, идентични с тези през 2020 год.
г-н Арабаджиев, в заключение даде възможност на присъстващите за допълнителни въпроси
и поставяне на други проблеми, от тяхна страна. Повече въпроси и проблеми не бяха
поставени, предвид на което директорът на ЮЦДП, гр.Смолян закри консултацията.

4

Постигнати договорености на проведената консултация:
1. Количествата дървесина, включени в обектите, които ще се предлагат за продажба, от
страна на ДГС/ДЛС от годишен план (ГП) за 2021 г., да бъдат съобразени с обемите на
реално преработената дървесина от страна на фирмите преработватели, по места.
2. По-голяма част от количествата дървесина от ГП за 2021 г., определени за добив и
продажба, с ограничението за „местни търговци” да бъдат предложени на първа тръжна
сесия.
3. Южноцентрално държавно предприятие, град Смолян да организира и проведе
процедури за сключване на дългосрочни договори, които да бъдат съобразени с подадените
заявления в държавното предприятие.
4. Да се запази структурата и вида на дървесината, която ще се предлага през 2021 г. от
ЮЦДП, гр.Смолян, аналогични на тези, предлагани през 2020 г., по категории дървесина и
видове дървесина. Също така видовете процедури, на които ще се отдава ползването от ГП за
2021 г. да бъдат аналогични на тези през 2020 г.
Присъствали:
1. инж.Ботьо Арабаджиев
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2. инж.Ивайло Исаев

............../п/*...............

4. инж.Елена Милева
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5. инж.Константин Чолаков
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6. Юлиян Аладжов
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7. Петко Тотев
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8. Шейхмюслюм Чевик
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9. Румен Моллов
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10. Петър Дишков

............../п/*...............

11. Иван Чакъров
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12. Стойчо Стоянов
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Изготвил: ............../п/*...............
инж.Елена Милева – лесоинженер
при ЦУ на ЮЦДП, гр.Смолян
Дата: 30.09.2020 г.
* Налице са положени подписи, като същите са заличени, съгласно Общия регламент за
защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
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