Утвърдил:
/п/
/инж. Дамян Дамянов/

ПРОТОКОЛ
Днес, 02.10.2020г., от 10,00 часа в изпълнение на Заповед № РД-49356/18.10.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите, в сградата на ЦУ на
ЮЗДП ДП гр. Благоевград 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 ЮЗДП ДП през 2021г.
На срещата са поканени и присъстват представители на браншовите организации в
горския сектор по чл. 215 от Закона за горите и други организации на ползватели на
дървесина.
Срещата се откри от инж. Дамян Дамянов – директор на ЮЗДП ДП.
инж. Василий Маринковски, началник отдел „Опазване, превенция и защита на ДГТ
и ползване на дървесина“ при ЮЗДП ДП гр. Благоевград запозна присъстващите с
изпълнението на предвидените мероприятия по ФП за деветмесечието, както и с
предприетите мерки и действия от страна на ЮЗДП след обявяването на извънредното
положение във връзка с COVID19.
Бяха представени и насоките във връзка с предстоящото изготвяне на годишните
планове за ползване на дървесина през 2021г.
С оглед конструктивно провеждане на консултацията, с поканата бяха помолени
браншовите организации и фирмите, имащи отношение към срещата да изпратят
предварително въпроси, на които биха желали да получат отговор.
Преди провеждане на срещата постъпиха въпроси единствено от „Браншова
организация-Сдружение на дърводобивните и дървопреработвателните предприятия –
Югозапад“ гр. Гоце Делчев.
Всеки въпрос беше дискутиран по отделно:
1. При провеждане на процедури за местни търговци да се заложи в условията
изискване, кандидатът да е преработил 100% от предлаганата дървесина в
съответния обект?
Не се приема, тъй като не всеки преработвател е в състояние да преработи цялото
количество предложена по катогории и асортименти дървесина.
2. Да се създадат съвместни комисии /ТП, РДГ, ЮЗДП/, които на място да проверяват
дали местните преработватели отговарят на изискванията на ЗГ и НУРВИДГТ по
отношение наличие на мощности за преработката на дървесина и обем преработена
дървесина? Изработване на единен регистър на преработвателите на дървесина?
Тъй като не е в провомощията на ЮЗДП да извършва контролни проверки по
преработвателни предприятия, кокто и да изготвя регистър на преработвателите на
дървесина, с писмо рег. инд. № ЕО-00-855/21.09.2020г. до МЗХГ и ИАГ, ЮЗДП моли
компетентните органи за предприемане на необходимите действия.
3. Направа и поддръжка на извозни пътища за сметка на ЮЗДП водещи до и от обекта?
ЮЗДП има готовност за включване на допълнителна техника за обезпечаване
дейността на териториалните поделения, респективно фирмите ползвателки на
дървесина.
По поставените въпроси взеха отношение г-жа Ана Желязкова от „Браншова
организация-Сдружение на дърводобивните и дървопреработвателни предприятияЮгозапад“; г-н Иван Чакъров, „Монди Стамболийски“ г-н Христо Христов, Кроношпан
България; Любен Любенов, „Свилоцел“ АД, г-н Стоименов и др. представители на
дърводобивни и дървопреработвателни фирми, осъществяващи дейност на територията на
ЮЗДП.
Представителите на големите преработватели на дървесина в РБългария
благодираха на ръководството на ЮЗДП за оказаната подкрепа в условията на настъпилата
криза и диалогичност по отношение на ценовата политика, като изразиха готовност за
продължаване на добрите взаимоотношения и през следващата година.

След проведената дискусия за политиката и практиката в областта на ползването на
дървесина в горските територии - държавна собственост през 2021 г. се предлага следното:
1. Преди започване на първа тръжна сесия да се направят съвместни комисии за
констатиране дали местните преработватели отговарят на изискванията на ЗГ и НУРВИДГТ.
2. Да се даде възможност по време на епидемиологичната обстановка гаранциите
за изпълнение да се усвояват като авансови вноски за покупка на дървесина.
3. МЗХГ
да
направи
постъпки
за
предложение
дърводобивните
и
дървопреработвателни фирми и предприятия да могат да бъдат включени за подпомагане
по програми, свързани с COVID19, напр. целева помощ в зависимост от оборота или
подпомагане със средства за гориво, употребявано при осъществяване добив и транспорт
на дървесина.
4. Продажбата на дървесина от ЮЗДП през 2021 г. да се планира съгласно
разписаните начини в нормативната уредба, а именно: присъствени /основно явни/.
Неразделна част от настоящият протокол е списък на присъстващите участници в
работната среща.

Изготвил: ………/п/…………
/Г. Димитрова/

Дата: 02.10.2020г.

