
 
 
Ние от 3-те браншови орг-ции, смятаме, че Законът трябва много бързо да върви към 
приемане след като в него бъдат отразени всички предложения, които гарантират зачитане на 
основните интереси на заинтересуваните страни.   
 
Какви са основните предложения на БУЛПРОФОР, които ще гарантират зачитане интереса на 
бизнеса и на недържавните собственици в горите:   
(На 30.08.06 на работната група в НУГ, а до няколко дни официално и в НС, дадохме подробни 
текстове за изменения и допълнения към законопроекта приет на 1-во четене в комисията по 
ЗГ.) 
 
- Недопускане монополизация на стопанските дейности в горския сектор от 

Държавното предприятие (ДГСП). Според нашите разбирания и действащата 
европейска практика подобните структури изпъляват чисто логистични функции – 
за по-ефективно управление на остатъчните парични потоци, които са държавни 
финанси, а не за реализация на стопанската дейност. Съгласно ПЗГ – ДГСП може 
да възлага дейностите (целия спектър – от проектиране до продажба на 
дървесината), ама може и да не ги възлага!?.  

- Отваряне на горския сектор към гражданското общество (сега той е вече 
вредно консервативен). Гарантиране на гражданския контрол в управлението на 
горите и горското стопанство, чрез инструмента на Националния съвет по горите, 
който вместо камуфлажна структура предлагаме да се превърне в действен 
инструмент за упражняване на граждански контрол върху сектора. 

- Регламентация на браншовите съюзи, аутсорсинг на публични функции в 
горския сектор от държавата на браншовите съюзи (форми на публично-частно 
партньорство), напр: при консултирането и обучението на недържавните 
собственици на гори, поддържането на публичните регистри, представянето и 
разпространението на публична информация за горите и горското стопанство и 
т.н.; 

- Усъвършенстване на регистрационния режим с оглед избягване и недопускане 
на нарушения на нормативната уредба от една страна, а от друга като инструмент 
за конкурентност на горските предприемачески фирми; 

- Осигуряване на конкурентни условия за предприемачите и ползувателите на 
дървесни и недървесни продукти, чрез ясно разписани изисквания за прозрачност 
на процедурите и само пазарни правила при възлагане на дейностите и продажба 
на дървесината; 

- Равнопоставеност (по права и отговорности) на лесовъдите, които обслужват 
недържавните собственици на гори, с тези от държавните структури. 

 
 За съжаление, сме песимисти, че ще има резултат по така направените от нас 
предложения. Тъй като досега никога не сме чували отзвук за нашите предложения от 
отговорните лица, мислим, че сред управляващите няма изобщо ясна воля за един 
наистина добър закон.  
 
 Игнорирането на външните становища, дори и на такива изказани от отговорни 
служители в горите и/или на други организации (напр. на СЛБ), говори за голям 
разнобой и опасна тенденция в управлението на горския сектор. Явно водещи са не 
интересите на гората, горското стопанство, на колегията, на собствениците и на 
отговорния частен бизнес, а частните интереси на определени властимащи и 
властналагащи личности.  
 



 Вече знаем, че това няма да се търпи от нашите европейски партньори, и много 
скоро ще ни бъдат наложени промени, които уви сами не можем да въведем. 
 Незнаем дали това може да попречи за приемането ни от 01.01.2007 г в ЕС, но 
ако видим, че нещата продължават да се протакат прекалено, без да има ясно изразена 
воля от политиците, ще направим възможното и ще активизираме, чрез нашите 
контакти в ЕК, съответните отговорни лица.  
 
 
 Иначе, ние бихме предложили (имаме като разработка) и друга, много по-
подходяща форма за управление, т.е подробен механизъм, който в началото на 
годината предложихме на вниманието на Зам.М-р доц.С.Юруков. Други основни наши 
виждания – също сме предоставили на членовете на ПК по ЗГ, както и в НУГ.  
Отзвук, както винаги досега през последните 5-6 години – никакъв.  
 Затова смятаме, че в МЗ и в частност в НУГ, има тотален дефицит и 
неразбиране изобщо на съвременните начини на законотворчески процес. Дори да не 
сравняваме нещата с европейската практика, а само с тази в някои ведомства в 
България, ще се види голямата разлика в подходите. Обикновено закони (изобщо 
нормативни актове) се променят или нови такива се пишат от големи колективи, в 
които влизат представители на всички заинтересувани страни, а у нас – по ЗГ, това 
нарочно се избягва и не се допуска !? 
 
А.Стефанов 


