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До г-н СТЕФАН ЮРУКОВ 
Председател на ДАГ  

 
 

Изх.№ 38 /07.10.2008 год. 
 

ОТНОСНО:    Силно негативни прояви от страна на служители на ДГС/ДЛС към 
недържавните собственици на гори и към ЧПЛ 

  
 

 
Уважаеми г-н Юруков,  
 
Обръщаме се към Вас с МОЛБА за съдействие от страна на висшето ръководство на ДАГ при 

преодоляване на задълбочаващите се към днешна дата противоречия и проблеми при 
стопанисването и ползуването на горите недържавна собственост, а и не само в тях. За нашите 
членове и клиентите които те обслужват, тези слабости най-обобщено са в двете посоки, а 
именно: 

 Неадекватна политика  по отношение на недържавните собственици на гори. През 
последните години нищо не се е променило към по-добро във взаимоотношенията на 
местните структури (ДГС/ДЛС и сега още повече РДГ) с недържавните собственици на 
гори (без изключение: и към физическите лица, и към кооперациите, и към общините, и 
към юридич.лица).  

 Откровено вражеско отношение на повечето от същите тези структури към 
частнопрактикуващите лесовъди и горски предприемачи по места в страната. 

 С влизането в сила на промените в Закона за горите,  при липсата на адекватен ППЗГ се 
създаде възможност за бюрокрация и субективизъм, които вместо да отминават стават все по-
изобретателни и настъпателни. Нещо повече, корупционните практики не намаляват, а се 
увеличават. За някои служители това се е превърнало в начин на работа и дори на мислене.  

Указанията от 21.07.2008г. за ползване на дървесина от недържавните гори до влизането в 
сила на измененията и допълненията на ППЗГ, се оказаха недостатъчни за справяне с тежката 
машина на горската администрация, като същите или не се прилагат, или се тълкуват 
субективно и едностранчиво. 

През отминалия сезон и особено през последния месец вместо да намалеят се увеличиха 
сигналите от ЧПЛ – наши членове, както и директно от собственици на гори – физ.лица и 
общини, за тенденциозно отношение към тях от страна на служители на ДГС /вкл. от 
техните директори/, както и за многобройни нарушения от тях на нормативната и 
поднормативната уредба.  
 

Част от сигналите изпратени до нас, са систематизирани в приложение към 
настоящото писмо. 

Изнесените констатации са само за няколко района, но за съжаление устните сигнали са 
много повече. Всички те отново (през последните няколко години това е трайна тенденция!) 
демонстрират слабости и откровени закононарушения, корупционни практики и 
непредизвикана враждебност, което показва, за съжаление, една повсеместна деградация, 
липса на лесовъдски (професионални) и морални качества, които да гарантират изпълнение на 
високите изисквания на ЕС за компетентно и устойчиво управление на горския сектор. Както 
се убеждаваме при сегашните условия, това изискване става неизпълнимо, и ние не сме 
съгласни повече да търпим това, както и повече да го премълчаваме пред нашите европейски 
партньори! 
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Като национално отговорно браншово сдружение, БУЛПРОФОР използува тези случаи, и 
поставя пред ДАГ свои отдавна обмисляни предложения, които смятаме ще доведат до: 

 Намаляване на корупционните практики; 

 Преодоляване на конфронтацията между държавните и частно-практикуващите 
лесовъди с оглед постигане на общата им цел – по-доброто стопанисване на горите 
(независимо от собствеността върху тях); 

 Повишаване на професионализма на лесовъдите, чрез прилагане на съвременните 
европейски практики за стопанисване, управление и контрол на горите и дейностите в 
тях. 

 

В тази връзка предлагаме: 
 

1. Да се създаде към ДАГ национална комисия от представители на ДАГ,   БУЛПРОФОР, 
АСОЦИАЦИЯ „Общински гори”, НСНСГ „Горовладелец”, СЛБ и др., която да се оторизира за 
разрешаване на спорни казуси, конфликти и пр. При възникване на проблеми, като 
описаните по-горе, същата да бъде сезирана от заинтересуваните лица, да осъществява 
проверки на място, да предлага на Председателя на ДАГ съответстващи на нормативната 
база решения, които да се привеждат в незабавно изпълнение. 

 
2. Изпращане на всички писма, заповеди и указания на ДАГ относно стопанисването на 

горите (не само за недържавните, а изобщо!) и до БУЛПРОФОР, като единствена 
организация на частнопрактикуващи лесовъди. Ние чрез нашите канали по места ще 
можем да правим тези указания достояние на ЧПЛ, за да могат те да са също така добре 
информирани, както лесовъдите от ДГС/ДЛС. 
 

3. Провеждане на национална конференция на тема „Планиране и стопанисване на горите в 
РБългария в 21 век” (досега сме внесли в НУГ 2 предложения в тази посока, + едно писмо, 
които са без отговор) 
 

4. Приемане от служителите на структурите към ДАГ на Кодекс за професионална етика и 
поведение. (За сведение, ЧПЛ членове на БУЛПРОФОР са приели такъв, за което имат 
издадено удостоверение! Справка: www.bulprofor.org)  
 
В Приложение към настоящото писмо маркираме и други наши предложения, които биха 
спомогнали за  постигане на споменатите по-горе цели. 
 
 
Уважаеми Г-н Юруков, 
 

Надяваме се на Вашата категорична намеса за решаване на поставените в писмото 
проблеми и предприемането на реални действия за проверка и наказване на провинилите се 
служебни лица. Също така ще очакваме резултатите от проверките да станат публично 
достояние, както и предприетите наказания. 

 

На разположение сме за повече информация относно изнесените случаи, както и за по-
детайлно обсъждане на направените от нас предложения, за което очакваме да насрочите 
работна среща, която предварително да бъде съгласувана.  

 

Запазваме си правото, ако всичко това отново не се случи, да изнасяме нашите аргументи 
пред висшестоящите органи и медиите в РБългария, както и пред нашите стари и нови 
партньори на европейско ниво, вкл. и в Европейската комисия. 

 

Запазваме си правото да направим и други предложения по коментираните теми, както и 
по преструктурирането на управлението на горския сектор.  

 

Приложение, съгласно текста. 
 

С почит: 
 

Председател на БУЛПРОФОР                                      
Инж. Антоний Стефанов 

       

София, 06.10.2008 г. 

http://www.bulprofor.org/
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Приложение към писмото на БУЛПРОФОР до Председателя на ДАГ от 06.10.2008 год. 
 

  
Някои от по-драстичните случаи на нарушения от страна на отговорни служители в 
структурните звена на ДАГ през последните месеци на 2008 год, съгласно сигнали на членове 
на БУЛПРОФОР. 
 

 
o В ДГС Боровец е налице тенденциозно отношение към член на УС на Булпрофор, което се 
е превърнало в практика и създава непрекъснати проблеми и затруднения в работата. Един 
от последните случаи е следният: След изготвено план-извлечение за промяна вида на 
сечта на частен имот № 718030, ДГС отказва одобрението на предложената от лесовъда 
сеч завоалирано и без никакви основателни причини за това; След направено пълно 
клупиране на дървесните видове в имота се оказва, че маркирацията е извършена 
прецизно и отговаря на изискванията на Наредна 33 за сечите. Всички тези действия от 
страна на лесовъда се налагат за да доказва на администрацията своите компетенции и 
професионализъм. Това обаче води да забавяне  изпълнението на договора със 
собственика на имота, нарушава неговите права и интереси.                                           

o В същият регион в имот  № 702024  са изсечени 28 бр. дървета без позволително,  от  
които 15 бр. не са маркирани с КГМ от нелицензирана фирма, което е в противоречие  с 
новия ЗГ; 

o В региона на ДГС Троян се отказва информация на собственик на имот относно добитата и 
извозена от имота му дървесина, както и молбата му да бъде спряна сечта. Това е 
парадоксално и противоречи на всякакви законови и подзаконови норми.  Едва след 
заплаха с намеса на прокуратурата сечта е спряна. 

o В ДГС Невестино са констатирани следните нарушения: През м. април 2007 г. са 
подадени заявления за ползване на дървесина от частни горски имоти кадастрални номера 
040018 и 040019, намиращи се в землището на с.Смоличано, общ. Невестино, отдел 237, 
подотдел “н”. Заявител е лицето Николинка Сергиева Захариева. Заявленията са одобрени 
и са издадени позволителни за сеч. През пролетта на 2008 г. за същите имоти са подадени 
нови заявления, вече с друг маркиращ лесовъд, които също са одобрени. Издадени са нови 
позволителни за сеч за количества превишаващи първоначално заявените и одобрени от 
ДГС Невестино.  

o В ДЛС Осогово през м. септември 2007 г. е подадено заявление за ползване на дървесина 
от имот 91009, отдел 628, подотдел “е”, землище на с. Драгойчинци. Заявлението под 
номер 1697/24.09.2007 г. е одобрено и е издадено позволително за сеч 0013509 от 
22.10.2007 г. През 2008 г. – под номер ФЛ-91/24.06.2008 г. е подадено ново заявление за 
ползване от същия имот – вече за сеч с интензивност 100 %.  На служителите от ДЛ 
Кюстендил (вече ДЛС Осогово) е оказан натиск за “одобряване” на това заявление. През 
февруари 2008 г. са маркирани и подготвени за сеч горски имоти кадастрални номера 
049026 и 047027, отдел 195, подотдел “р”, землище на с. Долно село. Съпругът на 
наследничката на имота не е доволен от маркираното количество дървесина и намира друг 
маркиращ лесовъд, който изготвя сортиментни ведомост отговарящи на предвиденото 
ползване от насаждението съгласно действуващият лесоустройствен проект. Премаркиране 
на насажденията в имотите не е извършвано. Подадени са заявления за ползване ФЛ-
42/28.05.2008 г. и ФЛ 43/28.05.08г. Показателно и за двата цитирани случая е, че 
маркиращият лесовъд, автор на корекциите, е едно и също лице. 

o В района на ДГС Радомир системно се забавят проверките на извършеното маркиране в 
насаждения собственост на частни физически лица, поради което подадените заявления за 
ползване на дървесина “отлежават” с месеци. Основната причина видно е конкурентния 
натиск, който оказва ползването на   дървесина от частни гори на свързаните с ДГС фирми, 
извършващи ползване от ДГФ. Същото се отнася и за подадените заявления за одобряване 
на план извлечения за промяна вида и интензивността на сечта. В момента в ДЛ Радомир 
близо два месеца престояват поне 6 бр. план-извлечения.  
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По-фрапиращи забавяния на заявления за ползване на дървесина са тези подадени 
с №№ 576/22.05.2008 г, 632/26.06.2006 г, 633/26.06.2008 г. и 634/26.06.2008 г. 

o За района на ДГС Плевен постъпват многократно сигнали за очеваден конфликт на 
интереси в който е изпаднал от дълго време насам директора на ДГС, работейки най-тясно 
с фирмата на собствения си син и/или и на други свързани такива. Същия има и 
определено тенденциозни отношение към някои ЧПЛ (бившия зам.директор – инж.Илиан 
Цеков), за сметка на отношенията си към други. 

o Лесовъдите към горските кооперации в региона на РДГ Смолян, изразяват многократно 
своето недоволство от действията на ДГС, които умишлено забавят одобрението на 
издадените позволителни за сеч, с презумпцията да се реализира на пазара с предимство и 
първо тяхната дървесина. Горските предприемачи работещи в ДГФ също не са пожалени: 
напр.  ДГС Пампорово своеволничи, като забавя немотивирано повече от 4 месеца добити 
партиди, независимо от ясните клаузи в договора за сеч и извоз, сключен съгласно ЗОП.  

o В ДГС от района на РДГ Смолян (и не само там, а почти навсякъде след промяната на 
ЗГ) служителите продължават да маркират незаконно, в района на действие на служебните 
им задължения и то на много по-високи тарифи, повече от 5 лв на 1 куб.м., а 
собствениците са принудени да търпят, за да им вървят работите.   
 

o Лесовъдите към редица общински горски структури /от различни краища на страната, 
напр. в гр.Несебър и гр.Поморие и мн.др./, изразяват същите протести, свързани със 
забавяне одобрението на издадените позволителни за сеч, с оглед реализация с 
предимство и на по-висока цена дървесината от ДГФ. 

o Съгласно указания от ДАГ, неправомерно се събира от собствениците в недържавните гори 
такса за инфраструктура (чл.53,ал.7 от ЗГ), при положение, че същата изцяло е извън ДГФ  
и ДГС в бъдеще няма да ремонтира/строи там пътна мрежа. Значи буквата на лошия Закон 
сляпо се изпълнява, но на чужд гръб, без да се отчитат реалностите. В района на РДГ 
Смолян напр. се изисква такса въпреки (при положение), че липсва достъп до 
реализираните по договор материали (пътя поради строителство – водопровод е разкопан).  
 
 

o В ДГС Враца за частните горски имоти с № 409087, 409089, 409090 и 409091 в землището 
на с.Габаре през м.11.2005г. е одобрена гола сеч без да са налице обективни причини за 
това (новия действащ ЛУП е от 2004г. ), без протокол с основанието, изискващо промяната  
и в нарушение на Наредба 33 – записано е и в констативния протокол от проверката на 
РУГ Берковица. Границите на имотите не са очертани на терена.  
В карнетите за маркиране и сортиментната ведомост   на пробни площи от 1 дка. са 
маркирани  17,8 бр. дървета средно за обектите – 5,099 куб.м. дървесина, а на терена се 
преброиха на 1 дка. 89 бр. пънове на отсечени дървета – около 37,549 куб.м. дървесина. 
 За този случай има заведено дознание в РПУ Бяла Слатина с подробна експертиза, 
направена от лесовъд, но всичко се спира до дотам. 
 
Когато маркирането се извършва от служителите на стопанствата изобщо не се 
поставят граници на имотите. !!!!!!!! 
 

o ДГС Монтана отказват издаване на таксационни описания на имоти по насрочено дело на 
Окръжен съд Монтана (казват, че лесовъда ще си получи парите за експертизата, а те няма 
да получат нищо), не ги издават и въпреки две напомнящи служебни писма от съда, след 
което съдът назначава друго вещо лице. Напоследък се назначават вещи лица без 
лесовъдска специалност по делата за горите. 
 

o При направени експертизи от частнопрактикуващ лесовъд в ДГС Говежда, Монтана, 
Враца има пълно несъответствие в документацията- не се засичат кубатури при сеч, извоз 
и превоз, констативни протоколи за освидетелстване на сечището, превозните билети са 
зачертани, неясни, не се попълват правилно и не се вписват всички атрибути.  

Да се направи само една такава проверка и ще се види пълния хаос при 
стопанисването на частните гори.!!!! 
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o От ДЛС НЕСЕБЪР  се получават монополни документи /кочани превозни билети и 

др./на многократно завишени цени. Един кочан превозни билети струва 3.6 лв, а  се 
продава за 25 лв. 
Не стига, че се ловува на общо основание в ОГФ (Несебър, Поморие) без нищо да се 
плаща на общината, но и пътищата в ОГФ през ловния сезон  се разбиват от ловните 
джипове също за наша сметка, като парите вече съвсем легално (по Закон) отиват в 
ДЛС ?!   

 
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако липсва конкретика в описаните случаи, то е поради страха на нашите 
членове от реакция на служебното лице спрямо тях. Имаме и други случаи, но при тях ЧПЛ 
изришно пишат, че не желаят да конкретизират. (Поради тази причина повечето такива 
сигнали не са споменати в писмото!) 
 
 
 
 
ДРУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО БИХА СПОМОГНАЛИ ЗА ПО-ДОБРАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА В ГОРСКИЯ СЕКТОР:   
 
 

1) С оглед да се стимулират положителните горскостопански практики и отношения в горския 
сектор, да се приемат предложенията на БУЛПРОФОР касаещо новата Наредба-31 /за 
регистрация на ЧПЛ/. В тях се предлага кандидатите за регистрация да декларират 
членството си в браншова/работодателска организация, което впрочем в повечето страни 
от ЕС е задължително! От тук насетне, редица страни нови членки на ЕС (Полша, 
Румъния, Латвия и пр.) демонстрират отговорността на държавната горска администрация 
към фирмите от дърводобива с това, че им дават преференции за взимане на поръчки в 
ДГФ, ако членуват в съответните браншови/работодателски организации и са приели 
техните етични кодекси за професионално поведение. (Поддържаме предишните си 
становища, без да сме съгласни с изразените от ДАГ съображения, защото вярваме, че най-
добрият вариант съгласно световната практика е, регистрационния режим в ГС сектор да 
бъде аутсорнат и на база Публично-частното партньорство да се предостави за 
осъществяване/поддържане на национално представената браншова организация, за което 
сме дали не едноконкретно предложения и текстове, вкл. как да се установява 
националната представителност в нашия сектор.) 
 

2) Организиране от БУЛПРОФОР, ЛТУ и други заинтересувани организации, и провеждане 
съвместно с НУГ на годишни атестационни процедури за ЧПЛ (защо не и на 
служителите лесовъди, които също са регистрирани за ЧЛП ?!), на които национална 
атестационна комисия ще издава Удостоверение или Сертификат за квалификация 
(получено ниво на квалификация) след изкарани курсове за квалификация / обмяна на 
опит с демонстрации на новости във всяка от дейностите за които има регистрация по 
Наредба-31. Същото може да служи като балообразуващ елемент в процедурите 
организирани от НУГ. Същото ще подобри занемарената в България професионална 
подготовка, която по всеобщо мнение сега е на най-ниското си равнище откакто има 
горска служба в България!!! 
 

3) ДАГ да възложи разработката на (нов) Правилник за безопасни и здравословни условия на 
работа в горските операционни дейности. В т.ч. за възприемане на европейските критерии 
за предприемаческа фирма в дърводобива, които да дават гаранции за лесовъдски 
правилно извършване на дейностите. В тази връзка сме готови да окажем съдействие с 
актуални материали от проекта финансиран от ЕК, в който БУЛПРОФОР участва по линия 
на сътрудничеството и членството си в Европейската мрежа на горските предприемачи. 
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