
Годишен отчет 

за дейността на работна група, 

назначена със Заповед № 111/03.07.2014 г. през 2014 г. 
 

На 3 март 2013 г. започна прилагането на Регламент 995/2010 на Европейския 

парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на 

операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал. 

Със заповед № 111 от 03.07.2014 г. е изменен състава на постоянната работна 

група към Регионална дирекция по горите гр. Велико Търново. 

На 03.07.2014 г. в деловодството на РДГ Велико Търново е получено писмо с 

изх. № ИАГ 22445/01.07.2014г. относно изпълнение на разпоредбите на Регламент 

995/2010 г. Във връзка с това бяха уведомени  горските и ловни стопанства, общините- 

собственици на гори, че като „оператори” по смисъла на Регламент 995/2010г. са 

длъжни да имат разработена система за надлежна проверка. С цел осигуряване н 

възможност за по-широка информираност на заинтересованите лица бе поставено съобщение 

на видно място в сградата на РДГ Велико Търново за основните задължения на 

„операторите” и „търговците” по регламента, вкл. и изискването всички оператори  да 

имат разработена система за надлежна проверка. 

На 11.07.2014 г. в административната сграда на РДГ Велико Търново се проведе 

работна среща, в която участваха представители на ИАГ гр. София, РДГ Велико 

Търново, РДГ Шумен, РДГ Варна, РДГ Русе и РДГ Ловеч. Бяха обсъдени въпроси, 

свързани със състоянието и проблемите при прилагане на Регламента в отделните 

регионални дирекции по горите, системата за надлежна проверка - същност и 

съдържание и др. Обсъдиха се множество въпроси по отношение прилагането на 

Регламента на практика. Сподели се практика от извършените вече проверки от 

регионалните дирекции по горите.  

На 30.09.2014 г. в Национален информационен център на Агенция „Митници” в 

гр. София, инж. Ивелина Нейкова – координатор на работната група при РДГ Велико 

Търново присъства на проведено обучение за работа с информационно-справочната 

система на Агенция „Митници”. Целта на последното беше практическо изготвяне на 

справки от информационно-справочната система на Агенция „Митници” по отношение 

вноса на дървен материал и изделия от дървен материал. Издаде се електронен подпис 

на инж. Ивелина Нейкова, чрез които да се осъществи достъпа до информационно-

справочната система на Агенция „Митници”. 

С писмо вх. № 3701/09.09.2014 г. от ИАГ гр. София бе изпратен проект на 

протокол за проверки по Регламент 995/2010г., предложен от РДГ Благоевград и 

доразвит от ИАГ гр. София. Предложенията от страна на РДГ Велико Търново са 

представени в ИАГ София с писмо изх. № 3701/12.09.2014г., изготвено от Цветомира 

Сиракова. 



Във връзка с изпратени писма до всички териториални поделения на 

Северноцентрално държавно предприятие и всички общини, попадащи в територията 

на РДГ Велико Търново, за уведомяване, че ако се явяват „оператори“ по смисъла на 

Регламент 995/2010 г. трябва да имат разработена система за надлежна проверка, в 

деловодството на РДГ Велико Търново се получиха отговори само от всички 

териториални поделения. Поради това се взе решение да бъде изпратено второ писмо 

със същите насоки до общините. 

Писмо с вх. № 4205/21.10.2014г. от „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ“ АД, гр. Велико 

Търново бе обсъдено на заседание на работната група.  В последното не се съдържа 

конкретно отправено до РДГ Велико Търново запитване за даване разяснения по 

Регламент 995/2010г.  

През 2014 г. служители при РДГ Велико Търново са извършили проверки в 

териториалния обхват на дирекцията, както следва: 

1. Субекти, собственици на гори или с гори предоставени им за управление, 

продаващи дървесина от временен склад за първи път, в териториалния обхват на:  

– ТП ДГС „Болярка“ – 2 бр.,  

– ТП ДГС „Горна Оряховица“ – 1 бр.,  

– ТП ДГС „Габрово“ – 2 бр.,  

– ТП ДГС „Плачковци“ – 3 бр. 

2. Субекти, вносители на дървесина и дървесни продукти, включени в 

приложението на регламента: 

– Фирма „Уудмат” ЕООД, гр. Пловдив, склад за дървен материал гр. 

Габрово; 

– Фирма „Виктория 2005” ЕООД, гр. Габрово; 

– Фирма „Евромат-МР“ ЕООД, гр. Габрово. 

След извършване на съответните проверки са изготвени досиета, които ще бъдат 

съхранявани в сроковете предвидени в Регламент (ЕС) № 995/2010 г. При проверките 

не са констатирани нарушения и не са изготвени предписания. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

ИНЖ. ПЕТЪР  ВОДЕНИЧАРОВ  


