
 
 

 

ПРОТОКОЛ 

 
Днес, 29.09.2020 г. в заседателната зала на административната сграда на ДПП 

„Шуменско плато“ – гр. Шумен се проведоха консултации за политиката и практиката в 

областта на възлагане изпълнението на дейностите и за ползване на дървесина в горските 

територии – държавна собственост по реда на чл.6, ал.7 и сл. отНаредба за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /“наредбата“/ и 

във връзка със заповед на министъра на земеделието, храните и горите (№РД 49-

356/18.10.2019 г.). 

Съгласно, изпратена покана с рег. индекс 4018/11.09.2020 г. от страна на СИДП на 

срещата са поканени представители на „Североизточно горско сдружение – браншова 

организация на физическите и юридическите лица, извършващи дейности в горския сектор“ 

(със седалище в гр. Варна), Сдружение „Асоциация на дърводобивните фирми в България“ 

(със седалище в гр. Търговище), „Свилоцел“ ЕАД и „Кроношпан България“ ЕООД. 

На срещата присъстваха: за СИДП ДП – гр. Шумен – инж. Веселин Нинов, инж. 

Петър Ганев и инж. Ивайло Тодоров; за „Североизточно горско сдружение – браншова 

организация на физическите и юридическите лица, извършващи дейности в горския сектор“ 

(със седалище в гр. Варна) – Константин Попов, инж. Олег Донев и инж. Йордан Петров ; за 

Сдружение „Асоциация на дърводобивните фирми в България“ (със седалище в гр. 

Търговище) – инж. Цветан Цонев и инж. Михаил Маринов; за „Свилоцел“ ЕАД – инж. 

Любен Любенов и за „Кроношпан България“ ЕООД – инж. Петър Дишков. 

Освен представители на поканените горепосочени дружества и браншови 

организации, на консултациите допълнително присъстваха и представителите /управителите/ 

на дърводобивните- и дървопреработващите фирми – инж. Найден Ангелов и Младен 

Младенов, които се вписаха в присъственият списък. 

 

Срещата протече по предварително обявен дневен ред /ДР/: 

1. обсъждане на политиките и практиките в областта на възлагане изпълнението 

на дейности и ползването на дървесина от държавните горски територии /ДГТ/; 

2. обсъждане на пазарната конюнктура и ценовата политика по отношение на 

дейностите за добив и продажба на дървесина с оглед на предстоящото 

възлагане на дейностите и ползването на дървесина от ДГТ от ЛФ“2021 г.; 

3. обсъждане на ориентировъчните годишни количества дървесина, които ТП 

планират за ползване през 2021г, по начини на отдаване (изпълнение), във връзка с 

чл.6, ал.1 и сл. от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти ; 

4. други текущи въпроси, 

за който горепосочените участници бяха уведомени предварително. 

 



 
 

Пръв думата взе директорът на СИДП инж. Веселин Нинов. Той обясни, че заради 

коронавируса тази година срещата ни е в по-намален състав. Нинов заяви, че през миналата 

седмица се е срещнал с всички директори на териториални поделения, които влизат в 

системата на СИДП: „Обсъдил е с тях, исканията и предложенията на фирмите по места, във 

връзка с проведат срещи между фирмите по места и ръководителите на ТП, защото 

ситуацията е различна в различните райони от гледна точка на пазари, структура на 

дървесината и т.н.  С оглед на това, ще се опитаме всички ние да намерим адекватни 

решения, защото тази година е тежка за бранша ни. Проблемите са ни ясни от миналата 

година, кризата която ни сполетя не беше неочаквана, но имаше и други събития, които не 

очаквахме и допълнително утежниха ситуацията – авариите в завода в Свищов, вируса и др., 

което се отрази негативно на работата ни. СИДП е в относително стабилно финансово 

състояние, но трупаме загуби всеки месец. Като цяло обемите на реализация са значително 

по-малки, има спад и в цените, докато при разходите за дърводобив има леко завишаване. 

Част сме от световния пазар, следим тенденциите и колкото по-бързо се адаптираме, толкова 

по-добре ще е за всички нас. Той сподели, че за него е важно във всяко едно стопанство да 

бъдат удовлетворени интересите на всички страни“. 

„Политиката на всяко едно териториално поделение ще бъде гъвкава и няма да има 

единни насоки за цялото предприятие“, каза още директорът на СИДП.  

 

С изказване по време на консултациите продължи инж. Петър Дишков: „За година и 

половина нищо не се е променило - няма преструктуриране на бранша, а цената на 

дървесината в Европа продължава да е много ниска. Това води до загуби за нас и до момента 

ни спасяваше единствено това, че транспорта е скъп и не е рентабилно да се внася дървесина 

от Европа. За съжаление обаче в много страни започнаха да плащат на фабриките, които 

преработват каламитетна дървесина и изработват ПДЧ. Така цената при тях пада и това ще 

компенсира скъпия транспорт. В Европа има тенденции за увеличаване на ръста на влагане 

на преработена дървесина и дървесни остатъци за преработката на ПДЧ – до 70% от 

изходните суровини, и същата дейност се дотира от държавите. Пазарите за Турция в 

момента варират на цени от около 70 лв/тон, натоварено на кораб. Има спад на търсенето на 

ПДЧ и МДФ материали, във връзка със спада на потреблението и блокирането на други 

отрасли, като строителство, мебелно производство и туризъм. Образно казано, вчера 

трябваше да сме провели реформите за да работим модерно и ефективно – днес. Подобрение 

в пазарите и ценообразуването можем да очакваме едва когато Европа продаде калмитетната 

си дървесина – около 140 000 000 смърч и бор. В Чехия цените в момента са 35-40 евро/м3 – 

доставено на клиент. Ако нас и Свилоза ни няма нещата в бранша ще станат много зле. Ние 

продължаваме да работим и в момента, даже монтираме нова МДФ линия в завода ни във 

Велико Търново, но потреблението е много свито и мебели почти не се купуват, което ни 

кара да прогнозираме, че ни чакат много тежки времена. Искам да кажа още нещо - днес е 

срещата ни в СИДП, а утре са срещите в три предприятия. Ние няма как да бъдем на всички 

места едновременно. Това, което правят от тези три предприятие е неуважение към бизнеса“. 

 

 



 
 

Любен Любенов от „Свилоцел“ коментира, че ситуацията не се променила много 

спрямо изминалата година и това, че ремонта по отстраняване на аварията в завода 

продължава, но за тях по-голям проблем е спада на консумация с 30% на хартията за 

копиране през последните 6 месеца, както и търсенето на други крайни продукти 

произвеждани в целулозно-хартиената промишленост. Любенов допълни: „Никой не знае 

кога ще се нормализира пазара. Ако няма движение на цените на дървесината надолу е 

възможно г-н Дачев да затвори завода за неопределено време. Според нас трябва да се върне 

цената на дървесината от 2013-2014 година. В момента разполагаме със 115 000 тона на 

склад“. 

Константин Попов каза: „Миналата година говорихме същите неща. Беше ясно, че ще 

стягаме коланите и че който излезе от бранша в горите, вече не се връща. Стигнахме до там 

където прогнозирахме още миналата година, но нещата стават все по-лоши. Бизнесът на 

дърводобива се крепи на ромите от Градец, защото не можем да си позволи да купим нова 

техника и няма кой да работи освен тях“. 

Младен Младенов допълни, че според него цените на едрата строителна дървесина са 

много високи и трябва да се намалят. Фирмите, които правят палети в района предпочитат да 

купуват дървесина от района на Родопите, защото цената там е по-ниска. Младенов поясни, 

че в момента лично той продава дървесина, но според него нещата са на ръба и след една 

година и при този вид, продажбите ще спрат. Според него намалението на цените ще 

допринесе до увеличение на стокооборота и „съживяване“ на фирмите. 

Г-н Нинов отговори, че предприятието е проявило гъвкавост и там където е 

обосновано цените се намалят, но едрата строителна дървесина се продава и при нея 

корекция надолу не е нужно да се прави, и в крайна сметка пазара сам определя тенденциите 

в търсенето на дървесина и промяна в цените.  

Ангелов сподели, че по данни на сертифициращите организации около 50% от 

дърводобивните и преработвателни фирми в бранша отказват подновяване на лицензите си, в 

т.ч. поради прекратяване на дейност. Същият добави: „Много грешки има в наредбата за 

сечите. Горите не се стопанисват правилно и вече са с отрицателен прираст. Трябва и по-

голям контрол, да не се позволява да се вози когато горските пътища са мокри, защото стават 

коловози дълбоки 70-80 сантиметра“. Наредбата не признава рязането и цепенето на дървата 

за обработка и това трябва да се промени!“ 

Ангелов изрази спешна необходимост от премахване на ограничителните, според него 

разпоредби по отношение на изискуемите преработени количества дървесина на ПТС, както 

и друго ограничение – това на §.1, т.26 от ДР в Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

 

 



 
 

Цветан Цонев заяви:  „На предходните консултации говорихме за същите неща, и 

оттогава нищо не се променило. Може да се провери, това за което алармирахме в протокола 

от 2019г“. Цонев определи, че фирмите вместо да се модернизират, те се връщат назад и в 

даден момент ще се наложи да работят с магарета. Цонев допълни, че ситуацията в бранша 

ще става още по-зле и сподели, че работниците ги изнудват за пари, което не е нормално.  

Цонев също коментира, че въпросният член от „наредбата за възлагане“, който трябва 

да разреши рязането и цепенето да се признават за обработка не е приет с гласовете на 

хората от ИАГ и предприятията. Допълни още, че предложението на БО за тази промяна 

продължава да стои в работната група по наредбата за възлагане. Представителя на 

браншовата организация каза: „Дървата за огрев за населението намаляха 10 пъти. Хората 

минават на ток и газ. Трябва да се намалят цените на дървата за огрев“. 

Ивайло Тодоров от СИДП уточни, че през последните няколко години има обща 

тенденция за намаляването продажбите на дървата за огрев, което е пряко свързано с 

насоките на ЕС, по посока на намаляване на концентрациите на ФПЧ в атмосферният въздух 

и преминаване към алтернативни екологосъобразни източници на отопление.  

По този повод Младенов каза, че отоплението с пелети също е екологично, но за да са 

и те на по-ниска цена ще трябва да падне цената на дървата. Дишков допълни, че 

производството на пелети в страната не може да се конкурира с внасяните от външми пазари.  

Цветан Цонев заяви: „Тези срещи са за отбиване на номера. Миналата година си 

говорихме същите неща. Много фирми вече не работят и не виждам промяна в политиката, 

която води предприятието. Разбрахме от медиите, че печалбата на СИДП е увеличени от 30 

на 50 милиона. Промяната идва от ценовата разлика. Тези пари са взети от всички нас и от 

заводите. Не виждаме обаче срещу тези проходи, колко са разходите. Затягането на коланите 

при нас води до двойно увеличаване на цените при вас. Продавате си дървата, защото хората 

нямат от къде другаде да купуват. Увеличаването на цената на сечта с един лев няма да реши 

проблема при нас. С този начин на работа не знам дали след една година ще има кой да седне 

с вас на масата за преговори. Днес съм тук само, за да спазя изискванията на закона, но не 

виждам нещо да се е променило. За да има промяна трябва да видим цифри на тази маса. В 

търговски регистър не публикувате нищо. Не се публикуват и финансовите планове“.  

Нинов отговори, че е редно всеки един от нас да гледа собствената си къща, а не да 

търси сметка на другите за техните отчети и резултати. Средно месечно СИДП търпи загуби 

от 300 000 лева. Нормално е в една криза всички да работят на загуба. Нинов допълни: „От 

2015 г. до момента цената за добив е качена два пъти. Цената за добив тук е много по-висока, 

отколкото в останалите европейски страни. И не съм съгласен, че не сме направили нищо в 

сравнение с миналата година. Аз съм планирал намаление на печалбата с 3-4 милиона лева, 

като това са пари които отиват към фирмите“.  

Нинов заяви, че е правилно държавата да стимулира сектора, по подобие на 

земеделците и другите допустими целеви групи за подпомагане. 



 
 

Михаил Маринов заяви, че ДП са държавни организации които работят в обществена 

полза и той като данъкоплатец, и всеки един гражданин има право да знае какви точно са 

приходите и за какво предприятието изразходва своите пари. 

Цветан Цонев заяви още спазването на „свещените“ финансови планове на 

предприятията убиват малките фирми и че не очаква резултати от тази среща. Цонев 

допълни, че от СИДП не са представили цифри и данни за следващата година. 

Ивайло Тодоров отговори, че за разлика от предходната година, през 2020г. 

консултациите се провеждат много по-рано и към момента е невъзможно да бъдат 

представени даже и прогнозни разчети по подобие на миналогодишните срещи, което е 

свързано с уточняване на количеството на преходните отдели, уточняването на подотдели за 

2021г. и утвърждаване на количествата по годишните планове (сроковете по наредбата са до 

15-ти октомври за ТП и до 31-ти октомври за ДП). Срока за подаване на заявленията за 

сключване на дългосрочни договори и предоставяне на дървесина за „местни търговци“ е до 

1-ви октомври на предходната година. 

Според Петър Дишков: „Договарянето трябва да се извършва на ниво министър (на 

ниво МЗХГ), за да чуят в министерството каквото имаме да кажем. Договарянето не трябва 

да е на ниво предприятие. Но на нас никой не ни обръща внимание горе. Това че утре три 

предприятия организират едновременно среща с нас показва отношението им към тези 

срещи и проблемите в бранша. Министърът трябва да се срещне с нас, за да чуе проблемите 

на дърводобивните фирми и на нас производителите, защото предприятията не могат да 

вземат всички решения сами. От министерството трябва да се помогне на дърводобивните 

фирми, в т.ч. чрез подпомагане на дърводобивния сектор който е около 1% от БВП, но е 

дейност която се извършва на територията на около 35% от площта на страната, така както се 

помага на земеделците, за да могат да си купят техника и да работят модерно и на ниски 

цени“.  

Олег Донев заяви, че проблемите в сектора не са от днес, а също: „Трябва да 

предвиждаме нещата, за да избегнем кризите, но за съжаление в България ние вървим след 

събитията“.  

Представителите на „Североизточно горско сдружение – браншова организация на 

физическите и юридическите лица, извършващи дейности в горския сектор“ се обединиха 

около предложението, цените на дървесината да бъдат намалени с около 60% и 

констатираха, че за момента голяма част от фирмите в техния регион съществуват 

благодарения на заводите. 

Йордан Петров изказа желание, че такива срещи трябва да са по-чести, за да може да 

бъдат обсъждани проблемите, защото според него те са много – текучество в сектора, ниски 

заплати, допотопна техника, която не можем да обновим, защото заради „измишльотините в 

София“ няма как да работим, както трябва. Петров заяви, че „В цяла Европа се сече на голо, 

а тук заради грешките на тия горе горите се превръщат в храсталаци. Цялата ни система се 



 
 

нуждае от генерална промяна, но единственото което можем да направим в момента е да 

намалим разходите“.  

Младенов се присъедини към мнението на П.Дишков, че представителите на 

браншовите организации трябва да бъдат изслушани в министерството. Според него, трябва 

да се разработи политика за горския сектор, така както се направи за земеделието и заяви: 

„Има нещо тотално сбъркано в политиките насочени към нас и трябва да има промяна, 

защото сегашното отношение на тези горе към нас обрича сектора. Младенов допусна, че 

отделяне на горките структури в отделно ведомство би било положителна стъпка в условията 

на тази криза, и въобще като цяло ще допринесе за развитието му като отрасъл“. 

В заключение инж. Нинов заяви: „Дал съм инструкции на директорите, цените през 

2021г. да бъдат дефиринцирани според сложността на работа в обекта, дървесината, според 

състояние на пътища и др. Комуникирайте с директорите по места. Работете с тях“.  

Директора на ДП заяви, че не е нужно да се чакат годишните срещи, за да се решат всички 

проблеми, а тази комуникацията трябва да е ежедневна. Инж. Веселин Нинов благодари на 

всички за отделеното време, като отбеляза че е готов да говори с всеки един от тях, по всяко 

време. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

 

1. За „Североизточно горско сдружение – браншова организация на физическите и 

юридическите лица, извършващи дейности в горския сектор“ (гр. Варна):     

заличено на осн. разпоредбите на ЗЗЛД, подписан на дата: 08.10.2020г. (име, 

фамилия, подпис) 

2. За Сдружение „Асоциация на дърводобивните фирми в България“ (гр. Търговище) 

заличено на осн. разпоредбите на ЗЗЛД, подписан на дата: 08.10.2020г. (име, 

фамилия, подпис)-подписано с електронен подпис! 

3. За „Свилоцел“ ЕАД) заличено на осн. разпоредбите на ЗЗЛД, подписан на дата: 

09.10.2020г. (име, фамилия, подпис) 

4. За „Кроношпан България“ ЕООД) заличено на осн. разпоредбите на ЗЗЛД, подписан 

на дата: 05.10.2020г. (име, фамилия, подпис) 

5.  

6. „Североизточно държавно предприятие“ ДП – Шумен:  

  заличено на осн.ЗЗЛД         заличено на осн. ЗЗЛД          заличено на осн. ЗЗЛД 

        /инж.В.Нинов/            /инж.П.Ганев/   /инж.Ив.Тодоров/ 


