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Изх. № 21–Изх.–6761/15.09.2021год. 
 

 

ДО 

 

БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕСОВЪДИ И ГОРСКИ 

ПРЕДПРИЕМАЧИ „БУЛПРОФОР“ 

1303 ГР. СОФИЯ, УЛ. „ПИРОТСКА“ № 64 

 

БРАНШОВА КАМАРА НА ДЪРВООБРАБОТВАЩАТА И МЕБЕЛНА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 

1303 ГР. СОФИЯ, УЛ. „ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ“ № 73 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКИ ГОРИ“ 

1532 ГР. СОФИЯ, КВ. КАЗИЧАНЕ, СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, 

УЛ. „ИНДУСТРИАЛНА“ № 3 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ 

1303 ГР. СОФИЯ, УЛ. „АНТИМ I“, № 17, ЕТ. 2, СТАЯ 219 

 

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛЗВАТАЛИ НЕ ДЪРВЕСИНА 

1404 ГР. СОФИЯ, Ж.К. БОКАР, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 18 

 

СЕВЕРОИЗТОЧНО ГОРСКО СДРУЖЕНИЕ – БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ В 

ГОРСКИЯ СЕКТОР 

9000 ГР. ВАРНА, РАЙОН ПРИМОРСКИ, УЛ. „ЦАРЕВЕЦ“, БЛ. 9, ВХ. А, АП. 23 

 

ФОРЕСТ БГ – БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ 

ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТТИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ 

2500 ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „Д. ДИМИТРИ“ № 24А 

 

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЕЛЕТИ В 

БЪЛГАРИЯ 

1404 ГР. СОФИЯ, КВ. „ЕМБАСИ СУИТС“, БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 111, ВХ. 2, АП. 1 

 

СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА ДЪРВОДОБИВНИТЕ ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ“ 

7700 ГР. ТЪРГОВИЩЕ, УЛ. „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“ №1, ВХ. Б, ОФИС 10 

 

СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИЯ 

СЕКТОР“ 

8800 ГР. СЛИВЕН, БУЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ №18, ВХ. Б, ЕТ. 1 
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„СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ – СЪЮЗ НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ 

ФИРМИ“ 

6870 С. ЧАКАЛАРОВО 

 

„КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ“ АД 

6151 С. ГОРНО СЪХРАНЕ 

 

„КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 

8000 ГР. БУРГАС, СЕВЕРОЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 

 

„МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ“ ЕАД 

4210 ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, УЛ. ЗАВОДСКА № 1 

 

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР ПО ЧЛ. 215 ОТ 

ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ПОЛЗВАТЕЛИ НА ДЪРВЕСИНА, 

 

 Със Заповед № РД 49-356/18.10.2019г. на Министъра на земеделието, храните и 

горите са оправомощени директорите на държавните предприятия по чл. 163 от Закона 

за горите (ЗГ) да провеждат ежегодно консултации с представителите на браншовите 

организации в горския сектор по чл. 215 от ЗГ и с представители на други организации 

ползватели на дървесина, за политиката и практиката в областта на възлагане 

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

държавна собственост. 

В изпълнение на цитираната по – горе заповед и на основание 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) Ви уведомяваме, че на 30.09.2021г. от 10.30ч. в 

заседателната зала на централно управление на Южноцентрално държавно 

предприятие (ЮЦДП), гр. Смолян, с адрес: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо Петров”№ 1А 

ще се проведе консултация за политиката и практиката в областта на възлагане 

изпълнението на дейности и за ползване на дървесина в горските територии – 

държавна собственост в обхвата на дейност на предприятието през 2022г. 

С оглед на епидемиологична обстановка в страната и при съобразяване с 

изискванията на здравните власти, относно спазване на противоепидемиологичните 

мерки, в т.ч. и спазване на необходимата дистанция, отправяме молба към 

представителите на поканените задължително да носят лични предпазни средства. 
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В срок до 24.09.2021г. моля да потвърдите участие, като посочите броя на 

участниците в консултациите, техните имена, телефон и имейл за обратна връзка. 

Потвърждението е необходимо да се извърши по електронната поща на ЮЦДП, гр. 

Смолян - ucdp@ucdp-smolian.com. 

При заявено участие от по – голям брой участници в консултацията, ЮЦДП, гр. 

Смолян ще определи зала с по – голям капацитет, с цел спазване на 

противоепидемиологичните мерки. При промяна на мястото определено за 

провеждане на консултации, заявилите участие участници ще бъдат 

информирани своевременно. 

 

 Консултацията ще се проведе с ръководството на ЮЦДП, гр. Смолян и 

присъстващите представители на заинтересованите лица, осъществяващи дейности в 

горските територии – държавна собственост, при следния дневен ред: 

 

1. Обсъждане на предстоящите начини на възлагане и съответно продажби на 

количествата дървесина от годишен план за ползване на дървесина през 

2022г., съгласно регламентираните видове процедури в Наредбата. 

2. Обсъждане на Спецификация за размери и качество на асортименти 

дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. 

Смолян. 

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 годишен план за ползване на дървесина през 

2022г. 

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. 

 

След провеждането на консултацията ще бъде изготвен протокол, който ще бъде 

подписан от представителите на присъстващите и ще бъде публикуван на интернет 

страниците на МЗХГ, ИАГ и ЮЦДП, гр. Смолян. 

 

 

С уважение, 

  /п/* 

 

ДИРЕКТОР НА ЮЦДП: 

/инж. Здравко Бакалов/ 
 

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

данни (Регламент (ЕС) 2016/679) 
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