
 
 
 

СЪЮЗ НА ГОРСКО-ТЪРГОВСКИТЕ ФИРМИ В 
БЪЛГАРИЯ 

 
 
 
 
      До 
      Изп. директор на 
      Изпълнителната агенция по горите 
      гр.София 
 
 
 
 
 С изменение на Закона за горите от 2008 година се даде възможност 
на Държавните горски стопанства да осъществяват стопанска дейност. С 
тези изменения се постави началото на ликвидацията на частните 
предприемачи в системата на горите. Стойността на услугата сеч и извоз 
на дървени материали до временен склад през 2009 година принуди много 
предприемачи да прекратят дейността си в горите, а много от сега 
съществуващите свиха своята дейност до минимум, съкратиха голяма част 
от своите работници и са на ръба на оцеляването. 
 С указанията, които ИАГ даде на ДГС и ДЛС за стойността на 
услугата сеч и извоз за 2010 година да се ползва за база достигнатите цени 
през 2008 година ще унищожи изцяло легалния и коректен бизнес в горите. 
Тази стойност ще тласне системата към нови корупционни схеми. В 
системата на горите ще останат да работят само дребни изпълнители на 
мероприятията, които са свързани с Вашите служители по места, 
изпълнители, чиято цел е да влязат законно в гората и да вършат 
своеволия, прикривани от Вашите служители. 
 Ниската стойност на услугата ще се компенсира от гората, ще се 
правят няколко курса с един превозен билет, ще се играе с плътността на 
дървесината, ще се правят евтини сортименти и т.н. Проверките от страна 
на ДАГ /ИАГ/ показват много от възможните начини на злоупотреба и 
всичко това е за сметка на българската гора. 
 Г-н Изп.директор, 

Не допускайте да се вършат безумия за сметка на гората. 



Стойността на услугата трябва да е такава, че да дава възможност на 
изпълнителите не само да съществуват, а да се развиват и да имат 
възможност да инвестират в кадри, техника и инфраструктура. 

В системата на горите следва да работят фирми, чиято дейност е 
легална, спазващи изискванията на Кодекса на труда и нормативните 
документи, касаещи работната сила. 

Това може да стане само при една реална стойност на услугата, която 
ДГС и ДЛС следва да формират, като се отчитат специфичните условия на 
региона и конкретните условия на формираните обекти. 
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