
Промени в Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейностите в 
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собственост, и за продажбата на дървесина и 

недървесни горски продукти
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Причини за промените

� Становища от представители на бизнеса 

� Предложения от МЗХ и ИАГ

� Предложения от ДП

� Отстраняване на технически несъответствия

� Отразяване на извършени промени в Закона за горите



Подготвка на промените

� 3 работни групи от 2013 до 2015 година

� Представители на широк кръг заинтересовани страни:

- Сдружения на дървопреработвателния и добивен бизнес

- Държавната администрация – МЗХ и ИАГ

- Държавните горски предприятия

- Представители на общините – собственици на гори

- Представители на брашовите организации в горския сектор

� Консенсусно начало и дискусии, разумен компромис



По-важни промени в Наредбата

Общи условия при сключването на договорите

� въвеждат се Общи условия, които ще бъдат одобрявани от 
министъра на ЗХ или оправомощено от него лице

� клаузи за различните видове процедури – за възлагане на 
дейности, за продажба на дървесина на корен и от склад, 
включително за дългосрочно договаряне

� права и задължения за страните

� неустойки за двете страни при неизпълнение



По-важни промени в Наредбата

Продажби в различни мерни единици

� въвеждат се възможности за предлагане на 
дървесина от страна държавните горски 
предприятия в други мерни единици 

� пространствен кубически метър (пр. м³) и тон -
при продажба на технологична дървесина и дърва 
за огрев

� при наличие на споразумение между продавача и 
купувача, технологичната дървесина и дървата за 
огрев могат да бъдат търгувани и в други мерни 
единици

� лесно измерими мерни единици и минимизиране 
на възможностите за манипулации и субективизъм



По-важни промени в Наредбата

Ограничения

- ограничени са възможностите за продажба на 

дървесина на търговци, които нямат доказани 

мощности за преработка на суровината

- намаляване на възможности за търговия и износ за 

сметка на реалните преработватели

- ограничени са някои възможности за продажба на 

дървесина чрез считани за непрозрачни методи –

конкурси и стокова борса 

- фиксирани са размерите на авансовите вноски, 

гаранциите за участие и за изпълнение в консенсус с 

представителите на бизнеса.



Приоритети

� Сключване на дългосрочни договори за продажба на 
дървесина с реални дървопреработватели

� Дългосрочни договори за добив на дървесина

� Провеждане на процедури с изисквания към 
участниците да притежават мощности за преработка 
за съответните обеми и асортименти



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО
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Изпълнителна агенция по горите
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