
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 

„Асоциация на дърводобивните фирми в България” 

Внесени за промяна в 

РАБОТНА ГРУПА по Заповед № РД 09-635/02.07.2019 г. на Министъра на МЗХГ 

 

Съгласно Заповед № РД 09-635/02.07.2019 г. на Министъра на МЗХГ за включване  на  Цветан 

Иванов Цонев - Председател на Управителния съвет на  „Асоциация на дърводобивните 

фирми в България” в работна група за промени 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  беше направен анализ на актуалното състояние на наредбата . 

Членовете на „Асоциация на дърводобивните фирми в България” обсъдиха проблемите при 

прилагането на същата и  предложение  за промяната и. Възложиха на Председателя  на 

Управителния съвет на  „Асоциация на дърводобивните фирми в България”  Цветан Иванов 

Цонев да внесе предложение за следните промени : 

 

Чл. 3а.  
 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Когато процедура за възлагане 

изпълнението на дейности е прекратена поради липса на подадени оферти, възложителят 

може да завиши началната стойност на обекта при следващата процедура с до 10 на сто. 
 

Предложение : Когато процедура за възлагане изпълнението на дейности е прекратена поради 

липса на подадени оферти, възложителят завишава началната стойност на обекта при 

следващата процедура с 20 на сто. 

 

Мотиви : Ако има достатъчно интерес от изпълнителите не е задължително цената да се 

промени  с 20 %. Конкуренцията е верният измерител на реалните цени. 

 
Чл. 4.  
5. на тенденциите за изменение на пазарните условия. 
 

Предложение : отпада 



 

Мотиви : Не е ясно чие задължение е да следи изменението на пазарните условия и да изготвя  

анализи за такива  промени . Липсва  публично достъпна методика за такъв анализ.До момента 

не са представяни публично такива анализи. 

 

 

 

  
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 
29.03.2019 г.) Когато процедурата по ал. 1 е прекратена поради липса на подадени оферти, 
продавачът може да намали началната цена на дървесината при следващата процедура с до 10 на 
сто. 
 

Предложение : 

Когато процедурата по ал. 1 е прекратена поради липса на подадени оферти, продавачът 

намалява  началната цена на дървесината при следващата процедура с 20 на сто. 

 

Мотиви : Ако има достатъчно интерес от купувачите  не е задължително цената да падне  с 20 

%. Конкуренцията е верният измерител на реалните цени. 

 
Чл. 10. (1) По реда на наредбата се възлагат следните дейности: 

 

Предложение : нова точка  

22.Чистене на подлес без материален добив. 

23. Изравняване , възстановяване на черни горски пътища за достъп до обектите. 

 

Мотиви: Това са дейности които не се възлагат сега, но се налага ползвателите да ги 

извършват . Разходите на ползвателите са значителни и остават за тяхна сметка . 

 

 
Чл. 11а.  
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 
29.03.2019 г.) Ограничението по ал. 1 не се прилага за държавните ловни стопанства и учебно-
опитните горски стопанства. 
 

Предложение : Отпада  

 

Мотиви : Дава право на субективно провеждане на процедурите и възможност за злоупотреби 

от страна на Директорите на ДЛС 

 
Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 
29.03.2019 г.) При провеждане на открит и електронен конкурс възложителят е длъжен да публикува 
заповедта за откриване на конкурса най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на офертите 
на интернет страницата си, както и да я постави на видно място в сградата си. Когато възложител е 
ТП на ДП, заповедта се публикува и на интернет страницата на ДП. 
(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При провеждане 
на договаряне възложителите са длъжни да публикуват заповедта за откриване на процедурата в 
срок не по-малко от 10 дни преди крайния срок за подаване на оферти на интернет страницата си, 
както и да я поставят на видно място в сградата си. Когато възложител е ТП на ДП, заповедта се 
публикува и на интернет страницата на ДП. 
 

Предложение :  

(Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 

29.03.2019 г.) При провеждане на открит и електронен конкурс възложителят е длъжен да 

публикува заповедта за откриване на конкурса най-малко 30 дни  преди крайния срок за 



подаване на офертите на интернет страницата си, както и да я постави на видно място в 

сградата си. Когато възложител е ТП на ДП, заповедта се публикува и на интернет страницата 

на ДП. 

(2) (Доп. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При 

провеждане на договаряне възложителите са длъжни да публикуват заповедта за откриване на 

процедурата в срок не по-малко от 30 дни  преди крайния срок за подаване на оферти на 

интернет страницата си, както и да я поставят на видно място в сградата си. Когато 

възложител е ТП на ДП, заповедта се публикува и на интернет страницата на ДП 

 

Мотиви:  Заложените до сега срокове са кратки . Предложените срокове  ще доведат да 

нормално планиране обема на работа на фирмите. 

 
Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Документацията за участие в 
открития електронния конкурс се утвърждава със заповедта по чл. 15, ал. 3 и съдържа: 
 

Предложение : отпада думата „открития” 

 

Мотиви : чл.12,ал1,т.2  процедурата е „електронен конкурс” 

 
Чл. 25. (1) 
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 обектът на договаряне съвпада с обекта на прекратения договор. Когато 
обект на прекратения договор е комплекс от дейности, включващ добив на дървесина, договарянето 
се провежда само за дейностите по ал. 1, т. 2. 
 

Предложение : 

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 обектът на договаряне съвпада с обекта на прекратения договор. 

Когато обект на прекратения договор е комплекс от дейности, включващ добив на дървесина, 

договарянето се провежда само за дейностите по ал. 1, т. 2. Заповедта за провеждане на 

договарянето се издава в срок да 7 календарни дни. 

 

Мотиви: Никъде не е определен срок за тази заповед и дава възможност за субективно 

протакане . 

 
Чл. 27.  
6. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) спешно провеждане на сечи при промяна на 
предназначението на имоти за строителство на национални обекти и общински обекти от 
първостепенно значение по смисъла на Закона за държавната собственост, Закона за общинската 
собственост и Закона за устройство на територията. 
 

Предложение: Отпада 

 

Мотиви: Процедурата за промяна на предназначение на имоти не е тайна за ДГС /ДЛС 

и отнема няколко месеца. Има достатъчно време за подготовка на процедура. Сключването на 

спешен и непубличен договор с изпълнител дава възможност за корупционни действия. 

 
 Чл. 38. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) (1) Държавните горски стопанства, 
ДЛС, както и общините - собственици на гори, могат да предоставят до една трета от годишното си 
ползване на дървесина за добив или за преработване на търговци, които отговарят на изискванията 
на чл. 115 ЗГ. 

 

Предложение :  

Държавните горски стопанства, ДЛС, както и общините - собственици на гори  предоставят  

задължително една трета от годишното си ползване по ЛУП  за добив или за преработване 

на търговци, които отговарят на изискванията на чл. 115 ЗГ. 



 

Мотиви: Сега действащата формулировка  „могат да предоставят „ и „до  една трета” 

е пожелателна и не задължава ДГС/ДЛС, а дава възможност за субективна преценка колко да 

бъде предоставеният обем и държи на тъмно местните търговци. Обема на  годишно ползване  

се определя от ЛУП ,който би трябвало да е публичен. 

 
Чл. 38. (2) 
2. необходимата собствена или закупена на лизинг техника и наети на трудов договор работници и 
наличие на мощности за преработка на съответните категории дървесина в обект по чл. 206 ЗГ на 
територията на съответната община - в случаите на продажба на стояща дървесина на корен; 
3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) собствени или закупени на лизинг мощности 
за преработка на aсортиментите - предмет на продажба, които не са краен продукт за реализация от 
временен склад, разположени в обект по чл. 206 от ЗГ на територията на съответната община - когато 
процедурата е за продажба на добита дървесина; 
4. (нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) обем преработена дървесина в регистрирани 
на негово име обект/обекти по чл. 206 от ЗГ през предходната година, съгласно дневниците за 
преработена дървесина, за не по-малко от 50 на сто от количеството на обекта, за който участва - в 
случаите по т. 2 и 3. 
 

Предложение : отпада 

 

Мотиви: 

 За процедурата по т.1 за добив се изисква техника и наети работници –разумно ,но защо за 

покупка на дървесина на корен се изисква обект по чл. 206 от ЗГ и назначени хора в него? 

Значи ли че може да бъде добита от неназначени хора и без наличието на техника? С под 

законов нормативен акт се въвеждат допълнителни изисквания които противоречат на духа на 

закона. 

 
 

 
(4) (Доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) За участие в процедурите за ползване на 
дървесина по ал. 1 търговците могат да подават заявление в съответното ДГС, ДЛС или община, в 
което посочват: 
 

Предложение : 

За участие в процедурите за ползване на дървесина по ал. 1 търговците   подават заявление в 

съответното ДГС, ДЛС или община, в което посочват: 

 

Мотиви : Думичкта „ могат” е пожелателна. 

 
(6) При подадени заявления в срока по ал. 5 лицата по ал. 1 провеждат процедури за не по-малко от 
10 на сто от годишното си ползване на дървесина. 

Предложение: 

При подадени заявления в срока по ал. 5 лицата по ал. 1 провеждат процедури за  30 на сто от 

годишното си ползване по ЛУП. 

 

Мотиви: свързано с промяната на чл.38,ал. 1 

 

Формулировката  „не по малко” е повод размера да бъде 10 % .  

 
Чл. 39. (1) Държавните предприятия могат да сключват дългосрочни договори за възлагане на: 
1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) добива на дървесина за срок до 15 години, но 
не по-кратък от 3 години; 
2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) добива на недървесни горски продукти за 
срок до 10 години, но не по-кратък от 3 години; 



3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) дейностите по чл. 10, ал. 1, т. 4 - 14 за срок 
до 10 години, но не по-кратък от 3 години. 
 

Предложение: 

(1) Държавните предприятия могат да сключват дългосрочни договори за възлагане на: 

1. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) добива на дървесина за срок до 15 

години, но не по-кратък от 5 години; 

2. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) добива на недървесни горски продукти 

за срок до 10 години, но не по-кратък от 5 години; 

3. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) дейностите по чл. 10, ал. 1, т. 4 - 14 за 

срок до 10 години, но не по-кратък от 5 години. 

 

Мотиви : 3 години са кратък срок за  дългосрочен договор и не позволяват развиване на бизнес 

план за техника. 

 

 
Чл. 41.   
(3) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 
29.03.2019 г.) За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участниците в 
зависимост от количеството и характера на обекта, възложителят може да изисква от тях да 
представят 
 

Предложение :  

За доказване на техническите възможности и/или квалификацията на участниците в 

зависимост от количеството и характера на обекта, възложителят да изисква от тях да 

представят. 

 

Мотиви: Формулировката „ може да изисква” е субективна и дава възможност за нагласени 

процедури. Или изисква или не ,за да няма различни изисквания за еднотипни процедури. 
 
(3)  
4. други документи, определени в заповедта за откриване на конкурса или в документацията за 
провеждането му. 
 

Предложение: Отпада 

 

Мотиви : Неясно определени документи и зад формулировката „други” възложителя може да 

поиска всякакви документи и да постави условия, включително нямащи връзка с процедурата 

съвсем законосъобразно. 

Чл. 47. (5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) В процедури за продажба на стояща 
дървесина на корен или на прогнозни количества добита дървесина не могат да бъдат предвиждани 
авансови вноски, надвишаващи 20 на сто от достигнатата стойност за съответния обект. Авансовата 
вноска се заплаща най-късно преди издаване на първия превозен билет за транспортиране на 
договорираната дървесина. 

Предложение: 

В процедури за продажба на стояща дървесина на корен или на прогнозни количества добита 

дървесина не могат да бъдат предвиждани авансови вноски, надвишаващи 10 на сто от 

достигнатата стойност за съответния обект. Авансовата вноска се заплаща най-късно преди 

издаване на първия превозен билет за транспортиране на договорираната дървесина. 

Мотиви: Размера на авансовата вноска е неоправдано висок . 



(6) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 
29.03.2019 г.) До участие в процедури за продажба на дървесина, организирани и проведени от ДП и 
ТП на ДП в периодите по чл. 9, ал. 2, т. 1 и 2, се допускат участници, които са преработили през 
предходната година в собствен обект по чл. 206 от ЗГ количества дървесина не по-малко от тези за 
обекта, за който участват, като изискването не се прилага за търговци, регистрирани в търговския 
регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел през годината на провеждане на 
процедурата. 

 

Предложение: Отпада 

 

Мотиви: Немотивирано допълнително ограничение въведено за част от процедурите –  чл. 9 

ал.2 т. 1 и 2 регламентират времеви график за провеждане на тръжни сесии. 

Кой може да участва е регламентирано в чл. 52 ал.1. В същият момент се предлага хипотеза за 

участие на новорегистрирани фирми без да са изпълнили тези изисквания. 

 

Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в 
сила от 29.03.2019 г.) При провеждане на конкурс и електронен конкурс органът, издал заповедта за 
откриване, е длъжен да публикува заповедта най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на 
офертите на интернет страницата си, както и да я постави на видно място в сградата си. Когато 
конкурсът се открива от директора на ТП на ДП, заповедта се публикува и на интернет страницата на 
ДП. 

Предложение: 

При провеждане на конкурс и електронен конкурс органът, издал заповедта за откриване, е 

длъжен да публикува заповедта най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на офертите 

на интернет страницата си, както и да я постави на видно място в сградата си. Когато 

конкурсът се открива от директора на ТП на ДП, заповедта се публикува и на интернет 

страницата на ДП. 

Мотиви: Срокът е недостатъчен 

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) При провеждане на търг с явно 
наддаване органът, открил процедурата, е длъжен да публикува заповедта за откриване на търга 
най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на документите за участие на интернет страницата 
си, както и да я постави на видно място в сградата. Когато процедурата е открита от ТП на ДП, 
заповедта се публикува и на интернет страницата на ДП. 
 

Предложение: При провеждане на търг с явно наддаване органът, открил процедурата, е 

длъжен да публикува заповедта за откриване на търга най-малко 30 дни преди крайния срок за 

подаване на документите за участие на интернет страницата си, както и да я постави на видно 

място в сградата. Когато процедурата е открита от ТП на ДП, заповедта се публикува и на 

интернет страницата на ДП. 

Мотиви: Срокът е недостатъчен 

 

 

Чл. 55.  



13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) допълнителни изисквания към 
купувача. 

Предложение: Отпада 

Мотиви: Неясно определени документи и зад формулировката „други” възложителя може да 

поиска всякакви документи и да постави условия, включително нямащи връзка с процедурата 

съвсем законосъобразно. 

Чл. 56. (1) 

6. (изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) други условия и изисквания към участниците. 

Предложение: Отпада 

Мотиви: Неясно определени документи и зад формулировката „други” възложителя може да 

поиска всякакви документи и да постави условия, включително нямащи връзка с процедурата 

съвсем законосъобразно. 

 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Документацията 
за участие в търга се публикува на интернет страницата на лицето по чл. 50 най-малко 15 дни преди 
крайния срок за подаване на документи за участие. Когато продавач е ТП на ДП, документацията се 
публикува и на интернет страницата на ДП. 

Предложение: 

Документацията за участие в търга се публикува на интернет страницата на лицето по чл. 

50 най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на документи за участие. Когато 

продавач е ТП на ДП, документацията се публикува и на интернет страницата на ДП. 

Мотиви: Срокът е недостатъчен 

 
Чл. 58. (1) 

 
8. друга информация или документи, когато такива се изискват в заповедта за откриване на търга или 
в условията за провеждането му. 

Предложение: Отпада 

Мотиви : Щом са описани в Заповедта за откриване значи са задължителни и няма никакви 

„други”. 

 

Чл. 61.  

(14) (Предишна ал. 13 - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в 
сила от 29.03.2019 г.) Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класиране на 
участниците, който се предава за утвърждаване на органа, открил търга, ведно с цялата 
документация, събрана в хода на провеждането му. 
 

Предложение : 



Комисията съставя протокол за разглеждане на документите и класиране на участниците, 

който се предава за утвърждаване на органа, открил търга, ведно с цялата документация, 

събрана в хода на провеждането му. След утвърждаване на протокола за разглеждане 

,препис от същият задължително се предоставя на участниците 

 

Мотиви: Злоупотреба със служебно положение от длъжностни лица като отказват да  

предоставят такива протоколи 

 

 
Чл. 66.  
(5) (Отм. - ДВ, бр. 90 от 2012 г., нова - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Търговете по ал. 
1, т. 5 и 6 се провеждат по реда на раздел III. 

 

Предложение:  

Търговете по ал. 2, т. 5 и 6 се провеждат по реда на раздел III. 

 

Мотиви: Вероятно техническа грешка , търговете са по ал.2 не по ал 1 

 
 
Чл. 68.  
3. други, различни от посочените в т. 1 и 2 и приравнени към тях. 
 

Предложение : Отпада 

 

Мотиви:Неясна формулировка, какви други приравнени на описаните в т.1 и2? 

 
Чл. 71. (1) 
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) стояща дървесина на корен; 

 

Предложение: Отпада 

 

Мотиви: Дава възможност за продажба по ценоразпис извън правилата за публични процедури 

. Дава възможност за корупционен натиск от страна на продавача. 

 

 
Чл. 71. (12) 
(Нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2017 г., в сила от 
07.07.2017 г., изм. - ДВ, бр. 26 от 2019 г., в сила от 29.03.2019 г.) Държавните предприятия, ДГС и 
ДЛС могат да извършват продажба на дървесина от склад по ценоразпис от категориите "едра" на 
юридически лица след съгласуване с министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено 
от него длъжностно лице. 

Предложение: Отпада 

Мотиви Дава възможност за продажба по ценоразпис извън правилата за публични процедури 

. Дава възможност за корупционен натиск от страна на продавача. 

 

 

 

Чл. 74а(1) 



14. допълнителни изисквания към купувача. 

Предложение: Отпада 

Мотиви: Съдържанието на заповедта за откриване е подробно описано. Формулировката 

„допълнителни изисквания”  е нееднозначна.  

(6) Документацията за участие в търга се публикува на интернет страницата на продавача, на 
електронната платформа, на която се провежда търгът, най-малко 15 дни преди крайния срок за 
подаване на документи за участие 

Предложение: 

 (6) Документацията за участие в търга се публикува на интернет страницата на продавача, на 

електронната платформа, на която се провежда търгът, най-малко 30 дни преди крайния срок 

за подаване на документи за участие 

Мотиви: Срокът е недостатъчен 

 

Чл. 80. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) Ежегодно в срок до 31 януари към 
договора по чл. 79 се подписва допълнително споразумение, с което за текущата календарна година 
се определят актуалната стойност на гаранцията за изпълнение на договора, както и: 

Предложение: 

Ежегодно в срок до 15 декември  към договора по чл. 79 се подписва допълнително 

споразумение, с което за следващата  календарна година се определят актуалната стойност на 

гаранцията за изпълнение на договора. Непредставяне от стана на продавача на проект за 

допълнително споразумение и неподписването му в срок до 15 декември е основание 

купувача  да прекрати договора поради неизпълнение от страна на продавача.  

Мотиви: В така указаният срок на подписване не е възможно планиране на работата за по рано 

от 31 януари. Губи се един календарен месец. Предлагането на необоснована промяна на 

цената от страна на продавача му дава възможност  едностранно да прекрати договора по вина 

на купувача. 

 
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) За всяка следваща година цените на 
асортиментите или категориите дървесина се определят въз основа на анализите, чрез които е 
определена началната им цена при провеждане на процедурата, като се увеличават с процента на 
завишение, достигнат при провеждане на процедурата. 

 

Предложение : За всяка следваща година началната цена  на асортиментите , категориите 

дървесина или  дейностите  по чл.10,ал 1 ,се определят въз основа на достигнатите цени при 

различните процедури до края на предходната година. 

Мотиви: Неясна методика за определяне на цената ,което води до необяснимо с реалният пазар 

повишение на цената. Неприемането на каквато и да е цена  води да прекратяване на договора 

по вина на купувача. 

 

 



 

Допълнителни разпоредби 

§ 1. По смисъла на наредбата: 
26. (нова - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 02.12.2016 г.) "Преработка на дървесина" е процес на 
употреба на дървесината в сферата на дъскорезното, амбалажното и мебелното производство, 
производствата от целулозно-хартиената промишленост, производствата на плочи от дървесни 
частици и влакнести плочи и други крайни продукти с изключение на продуктите, получени само чрез 
цепене или дробене. 

 

 

Предложение: 

"Преработка на дървесина" е процес на преработка за  употреба на дървесината в сферата на 

дъскорезното, амбалажното и мебелното производство, производствата от целулозно-

хартиената промишленост, производствата на плочи от дървесни частици и влакнести плочи,  

рязане и цепене на дърва за огрев,  смилане на дървесина на дървесен чипс и други 

крайни продукти . 
 

Мотиви: Немотивирано изключване на рязането и цепенето на дърва и смилането на дървесен 

чипс.При преработката на дървесина се променя  размера до точно определени размери чрез 

рязане и цепене или механично смилане . Получените дърва за огрев са краен продукт. 

Полученият дървесен чипс също  може да бъде краен продукт или заготовка за последваща 

обработка.  

 

 

11.07.2019 г.                                     Председател на Управителния съвет  

Търговище     Цветан Цонев 

 


