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До:  Председателя на Държавна агенция по горите 

Доц. Георги Костов 
 

 

 

ОБРЪЩЕНИЕ 
 
 
Уважаеми господин КОСТОВ, 

 

Като лигитимни представители на БУЛПРОФОР Ви поздравяваме за волята и куража 

да поемете изключителната в този момент отговорност да сте председател на Държавната 

агенция по горите. 

Пожелаваме Ви още повече кураж, сили и издържливост за довеждане докрай на 

нескончаемата от 1997 год. насам реформа в горския сектор, за гарантиране опазването и 

устойчивото развитие на Българската гора! 

 

Членовете на БУЛПРОФОР с голяма надежда и упование ще очакват от Вас и от 

Вашия екип да се създадат условията, гарантиращи европейският път на развитие на 

взаимоотношенията в горския сектор и на утвърдените европейски и позабравените добри 

български лесовъдски и горскостопански практики.  

 

БУЛПРОФОР като заинтересувана страна – представителна за свободно 

практикуващите лесовъди и горски предприемачи (микро и малки горски предприятия) е 

на разположение със своя досегашен опит, връзки в страната и чужбина и ще съдейства с 

целия си наличен капацитет, по всякакъв допустим от закона и професионалната етика 

начин, за осъществяване на тази отговорна мисия. 

 

Същевременно БУЛПРОФОР, съгласно своите основни документи и досегашна 

практика, ще продължи да се изявява най-активно като гарант за професионалните 

интереси на частнопрактикуващите лесовъди и на дребните горски предприемачи, които 

винаги ще бъдат основно звено от неделимия горско-стопански и промишлен комплекс. 

 

В тази връзка представяме на Вашето внимание, тук приложени наши основни 

констатации и конкретни предложения. 

 

 

Като изказваме още веднъж своите пожелания за успех в отговорната Ви Мисия, г-н 

Костов, 

 

Оставаме в очакване и  

 

С почит,  

 

За УС на БУЛПРОФОР 

Инж. Антоний Стефанов  

Председател 

 

София, 31.08.2009 год, 
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До:  Председателя на Държавна агенция по горите 

Доц. Георги Костов 

 

 

 
  УС на БУЛПРОФОР и Съвета на представителите на регионалните структури „Горски 

Информацинни Центрове” на БУЛПРОФОР, на свое съвместно извънредно заседание, състояло се на 

31.08.2009 год в гр.София,  разгледа, анализира и прие следните 
 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Като взехме впредвид наши съюзни и други документи третиращи актуални въпроси по 

взаимоотношенията в горския сектор, през последната година след приемането на ЗГ’2008 г до 

съставяне на новото правителство на ГЕРБ,  като: 

� „Резолюция” от срещата разговор с ръководствата на ДАГ и РДГ Кюстендил, състояла се в 

гр.Кюстендил на 08.01.2009 год.; 

� „Резолюция” на ОС на БУЛПРОФОР от 26.01.2009, год.;  

� „Акценти от изказванията и предложенията на участниците в кръглата маса на заинтересуваните 

лица”, състояла се в Юндола, на 09.04.2009 год; 

� „Меморандум” на браншовите организации от срещата им в гр.Ст.Загора на 19.05.2009 год; 

� „Рамково споразумение” на заинтересувани организации от горския сектор с ПП ГЕРБ, от 

30.06.2009 год; 

� „Позицията” на браншови и синдикални организации до ПП ГЕРБ от 07.07.2009 г, 

� „Спешните действия ”, предложения към новия управленски екип на ДАГ, от 24.07.2009 г, 

разработени от инж. Антоний Стефанов 

 

И като анализирахме реалните възможности за действия от страна на административния 

орган отговорен за горите и горското стопанство, съобразно заявените приоритети и ПРОГРАМА за 

управление в сектора „гори”, 

 

 Потвърждаваме с настоящото, че към днешна дата: 

1. Всички разглеждани в горецитираните материали проблеми продължават да са 
сериозно препятствие за нашето развитие като микро или малки предприятия от 

сектора – за поддържане на работни места и на горска техника, за обучение и 

квалификация, както е нормално да бъде, а за самото ни съществуване. Държавната 

горска администрация по места и региони, в болшинството случаи продължава да 

бъде враждебно настроена. Налице са стряскащи факти за тенденциозно отношение 

на горските власти по места към предприемачите в горите, които в крайна сметка 

водят до унищожаването на нашия бизнес. След изборите това отношение и 

досегашните порочни практики продължават да са ежедневие. 

2. От вече представените предложения, препоръки, споразумение с ГЕРБ (горецитирани 
и тук приложени) и пр., особено важни за нашата гилдия са следните принципи, които 

държим и ще отстояваме да намерят място в бъдещия Закон за горите: 

• Балансирано, устойчиво и многоцелево стопанисване на горското богатство и развитие на горския 
сектор; 

• Действаща равнопоставеност на всички собственици на гори и развитие на пазарно ориентиран частен 

сектор; 

• Създаване на условията за премахване на незаконните дейности и сивата икономика в горите и сектора, 
в т.ч. чрез законови строги санкции и, ако е необходимо, допълнителни административни структури, 

които да ги прилагат; 

• Създаване на постоянно действащ тристранен консултативен съвет в горския сектор, като инструмент за 

граждански контрол, прозрачност на управлението и диалог със заинтересованите страни; 
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• Регламентация с новия закон за горите и създаване на Национална Горско-Стопанска Камара, като 
представителна професионална работодателска организация в горския сектор. Гарантиране на 

подходяща координирана и системна комуникационна стратегия с членовете на Камарата, държавните 

органи и обществеността; 

• Осигуряване на участието на представители на НГСК в работните групи на ведомствата, на Министерски 
съвет и на Народно събрание на всички нормативни документи, свързани със сектора, както и 

задължително прилагане на становището на НГСК към мотивите за вземането на решения на всички 

нива, независимо дали са взети предвид или не, от вносителите; 

• Аутсорсинг на лицензионни и други дейности от ведомството по горите към НГСК и/или към членуващи в 

нея организации; 

• Атестация на фирмите, участващи в дървопроизводствената и дърводобивна верига, което представлява 

основен критерий за тяхната професионална компетентност. 

• Прозрачност при провеждане на конкурси за дейности в горите и осигуряване на наблюдател от НГСК, 
подписал също декларация за конфиденциалност.  

• Стимулиране на инвестициите в добри горскостопански практики, вкл. за нова техника и технологии, 
които се правят от малките и средни предприятия в дървопроизводството, в т.ч. дърводобива.   

• Премахване на конфликтите на интереси при изпълнение на разностранните функции на държавното 
ведомство, отговорно за горите; 

• Дългосрочност на договорите за услуги в дървопроизводствения процес; 

• Гъвкава ценова политика и въвеждане на диференцирани тарифни такси; 
• Нулева толерантност към корупцията и незаконните практики в горите; 

3. Същевременно с особена сила важат и нашите предложения за спешни действия, 
които не изискват промяна на сега действащата нормативна уредба, но ще 

помогнат за нейното спазване от страна на отговорните служители по горите по 

места и по региони, с което поне отчасти да се противодейства на явленията 

описани в т.1, тук по-горе, в периода до приемането на нов ЗГ. Такива мерки 

могат да бъдат, например: 

• Да се посочи/разпише изрично реда по който РДГ ще извършва контрола върху ползването от 

недържавни гори, за да се предотвратят условията за нарушения, в т.ч. забавяне и корупция. 

Да се въведе регистър на постъпилите заявления за ползване на дървесина от недържавните 

гори (без общинските). Като установена европейска практика, да се изисква договор между 

собственика и ЧПЛ (упълномощеното лице) / предприемача за извършване на услугата 

(популярното в ЕС понятие „контрактори”). 

• Започване незабавно на работата по създаването на централен, общодостъпен регистър на 

тези лицаата и фирмите, за които е доказано, че са участвали в незаконни дейности и 

корупция в сектора, и за които ще бъде недопустимо да участват в бъдещи процедури за 

дейности в горите. С други думи - изработка на своеобразен „черен списък” на фирми и хора, 

които ще получат директна „отрицателна репутация” за недопускане до търгове и процедури 

за работа в горите (независимо от тяхната собственост!). 

• Бързо създаване на концепция/механизъм/методика/ за избор на „ключови клиенти” и на 

„ключови доставчици” в съответствие с прозрачен списък с критерии. 

• Разработване на средносрочни рамкови договори и осигуряване на нужните ресурси от 

дървесина според нуждите на пазара (на преработвателите) 

• Да отпадне одобряването на технологичния план за дърводобив. Доколкото цялата 

документация се изготвя и заверява от ЧПЛ, същото да се отнася и за технологичния план (чл. 

96, ал. 9). Защото служителят в ДГС/ДЛС, който „одобрява”, не познава по-добре от ЧПЛ 

конкретната ситуация в горския имот. В противен случай в ДГС/ДЛС остава още един лост за 

спъване на процедурата. 

• Да се изясни статута на експедиционната горска марка – да имат право ЧПЛ, респективно 

предпремаческите фирми (примерно за количество над 2000 куб. м. годишно) от недържавни 

(без общинските) гори, да изготвят собствена ЕГМ, подобно на притежателите на гори с площ 

над 500 ха).  

• Електронните устройства да могат да се купуват/получават от всеки правоимащ без спънки, 

директно от РДГ (а не от ДГС/ДЛС, които се явяват конкуренти и много често уммишлено 

възпрепятстват получаването им от ЧПЛ). Размерът на наема (ако същите не се закупуват) да е 

съизмерим с действителните разходни норми, за да не създава излишни брожения, както е 
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сега. Тезата, че имало авторско право върху програмния продукт е лесно разрешима с 

плащането на съответна такса за правоползуване (към наема или крайната цена). 

 

 

Уважаеми г-н Костов, 

 

Изхождайки от заявените приоритети за развитие на горския сектор в България, през следващите 

години, в т.ч. и най-вече с оглед на оптимизиране и повишаване ефективността при неговото 

управление,  

 

УС на БУЛПРОФОР изтъква следните направления и дейности в които нашата организация има 
общопризнати постижения, и с които евентуално бихме могли да подпомогнем процесите на 
реформиране в ДАГ, което пък е от всеобща за горския ни сектор полза.  Разбира се това ще правим по 

начин и вид, които не противоречат на законите и етичните норми валидни за бранша. 

Такива дейности с които можем да съдействаме са например:   

� Провеждне на обучения, чрез курсове за квалификация / семинари, обмяна на опит в страната 
и чужбина на горски предприемачи, специалисти и служители по горите, собственици на гори и 

др.заинтересувани в области като напр.: съвременни модели и практики за устойчиво 

стопанисване на горите и ползуване на горските ресурси, разработване на проекти по 

европейските програми за финансиране в горския сектор и др. Общо около 20 са проведените 

такива мероприятия в различни региони, основно в базата на ЛТУ в Юндола, но така също и в 

Австрия, Германия, Полша, Унгария, Франция и т.н. 

� Издаване на справочно-информационна и учебна литература за широк кръг специалисти 
лесовъди и предприемачи в горския сектор. Повече от 20 заглавия в периода 2003 – 2008 год, с 

изключително актуална и с практическа насоченост информация – разработки на наши и чужди 

специалисти и практици, вкл. на колективи и автори със световна известност. Създаден е 

информационен горски портал www.bulfor.net с всеобхватна професионална и пазарна 

информация за горския сектор в България и за горските предприемачи, който се нуждае от 

сериозен ресурс за да бъде поддържан с актуална информация, нови практики и т.н. 

� Специализираното изложение „ТЕХНОФОРЕСТ” е сериозна перспектива за горския сектор и в 
частност за предприемаческата гилдия. Неговото бъдещо съвместно с ДАГ и други формации 

развитие, според нас е от общ интерес на целия сектор и трябва да получи недвусмислената 

подкрепа на ДАГ.  

� Организирането и провеждането на процедурата по номинация и награждаване с вече 

традиционните награди „За особени заслуги в лесовъдската практика”, които през 

последните 3 години са в разширения формат категории, които включват едновременно 

досегашните награди на ДАГ, СЛБ и БУЛПРОФОР и се връчват съвместно в първия ден от 
Седмица на гората. 

� Поддържането и развитието на национална консултантска мрежа от Горски Информационни 
Центрове „Консултации и Услуги за собствениците на гори” – като вътрешна 

организационна структура, която при малко подкрепа от страна на ДАГ може да прерастне в една 

между-/над-ведомствена, т.е. истинска национална структура за подкрепа на недържавните 

собственици и стопани на гори, а също и като центрове за обучение и квалификация на кадри и 

работници.   

 

Оставяме на ДАГ да прецени как и до колко ще се приеме едно такова сътрудничество, което ще 

помогне според нас, за по-бързото въвеждане на някои вече отработени практики, които широко се 

прилагат в много европейски и други страни, като пример за успешно публично-частно партньорство.  

 

От своя страна сме готови, при поискване от ДАГ да разработим конкретни идеи и програми по 

всяка от горецитираните дейности, за по-скорошното им развитие. 

 

 

 

С почит,  

 

 

За УС на БУЛПРОФОР 

Инж. Антоний Стефанов  

Председател 

 

София, 31.08.2009 год. 


