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           1606 – София, ул. “Владайска” № 29; тел/факс: 952-11-35; www.bulprofor.org E-mail: office@bulprofor.org 
 
 
София, 29.10.2007 

Въпроси за разговор с доц.Стефан Юруков – председател на ДАГ. 
 
 
1. Поздравления за поста Началник на ДАГ, БУЛПРОФОР ще подкрепя ръководството на ДАГ и 
лично доц.Юруков, във всички активности, които допринасят за устойчивото развитие на 
сектора и за утвърждаване подобаващото се основно място на горските предприемачи в този 
необратим процес. 

 
2. Предстои 5 MCPFE във Варшава 5-7.11, на която НПО, в т.ч. ENFE и UEF, на които 
БУЛПРОФОР е член, ще питат: „Как решенията на предишните конференции (в Хелзинки, 
Лисабон и Виена) са вплетени в националните законодателства / нормативната уредба?” Аз 
имам за задача да направя това проучване и ще съм благодарен, ако доц.Юруков ми съдейства. 
Това ще му помогне  да се подготви българската делегация за конференцията. БУЛПРОФОР му 
подарява книжка с превод на основните решения на MCPFE (бр.6 от 2005 год).  
 

3. Мястото на браншовите организации, институционализиране, .. Асоциация на браншовите 
организации от горския сектор. – Искаме среща на която най-отговорно да идентифицираме и 
установим мястото и ролята на браншовите организации. Те са основна заинтересувана страна – 
работодателски организации на предприемачите от горския сектор, и занапред искаме всички 
важни стъпки за сектора да бъдат съгласувани с нас, каквата е практиката в европейските 
страни. 

 
4. Да се сключи споразумение (пакт) между ДАГ и БУЛПРОФОР за взаимодействие и 

сътрудничество. / за Публично частно партньорство ...(без накърняване интересите на трети 
страни!) , в области, като напр: 
А) атестация на ЧПЛ, което да изравни статута им с този на служителите по горите. Това е 
процедура на ежегодни / периодични атестационни курсове за квалификация /покриване нива на 
професионална квалификация/ за ЧПЛ, които ДАГ да изисква като условие при подновяване на 
регистрацията (след смяна на режима на регистрация, което предлагаме също, тук по-долу). Тези 
курсове са ежегодни, но незадължителни, организират се от БУЛПРОФОР, но лекторите и 
комисиите по основни специалности са известни практически деятели и научни работници, 
може и нарочно поканени от чужбина. Нещо подобно на пролетните и есенните курсове за 
квалификация, които и сега провеждаме, но на по-широк периметър. Подобна практика 
съществува в САЩ, Канада, където ежегодно на такива едноседмични форуми се събират голям 
брой лесовъди които слушат лекции и получават сертификати за получена квалификация в 
свободно избираеми (1-3) области за добра лесовъдска практика, след полагане на елементарни 
тестове; 
Б) организиране и провеждане на ежегодно /на 2 години/ национално изложение на горска 
техника и екипировка за работа в горите. Крайно време е и в България да имаме такова 
средище, на което периодически ще се събират всички стопански субекти с дейност в горите и 
търговците предлагащи съответното техническо оборудване и екипировка. БУЛПРОФОР 
обмисля тази възможност и вече е предприел съответни стъпки по неговото организиране за 
2008 год, през Седмица на гората. Участието на ДАГ може да бъде напр. в областта на ловния 
туризъм и/или др., както и в предоставянето на терен за провежданото мероприятие (подобно на  
Чехия и Румъния) 
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В) атестация на браншова/и организация/и която да води публичния регистър на ЧПЛ и 
горските фирми / или самата тя да издава лицензии, които ДАГ да признава/изисква при работа 
в горите държавна собственост (така е в Румъния и Полша!) 

Регистрацията/ лиценза  трябва да бъде срочна, а не както е сега –безсрочна. ENFE – заедно с др.европейски  
(CEPF, PEFC, FSC, CEPI и др.) организации започнахме работа по изработка на механизъм и стандарт за 
сертификация на горските предприемачи, по подобие на схемите за горска сертификация и ИСО. Така че, 
пътят за българските предприемачи е натам – все по-високи изисквания за техните възможности като гаранция 
за тяхната устойчивост и за качеството на тяхната работа в горите. Това естествено е взаимозависимо и от 
режимите, които се налагат от собственика на гората и от големите ползуватели, т.е. от ДАГ и затова ние 
заедно трябва да ги изработим. 

Г) провеждане на обучение и квалификация, издаване на справочна и учебна литература, 
бюлетини и т.н, предоставяне на консултации на собственици на гори и др.заинтересувани лица 
– за които дейности БУЛПРОФОР е сертифициран по ISO 9001-2000 за. Т.е.. ние можем и знаем 
как да правим всичко това (и сме го доказали).  

/Но досега НУГ директно забрани на своите поделения да купуват излишна литература, в т.ч. и на Булпрофор 
?! В тази насока обаче ние сме настойчиви, защото сме убедени в правилността на нашите действия – издаваме 
полезни за всички лесовъди материали с практическа насоченост, като напр.гидове за най-добри 
горски/лесовъдски практики и държим те да достигнат до възможно най-голям брой лесовъди и предприемачи. 
Изпратихме ги до всички ДЛ и ДДС (по 1 комплект от 6 книжки), като около ½ от тях платиха (цена 42 лв) а 
останалите още не (ок.2000 лв). А иначе европейския подход би следвало да бъде: 
 

5. Модел на развитие / Новия закон за горите, / имаме наше предложение към законопроекта 
качено на интернет страницата ни/. Да бъдем поканени и да участваме в неговата изработка, а не 
само уведомявани PS ! Изобщо трябва да се разбере, че браншовите съюзи трябва 
задължително да имат гарантирано място в изработката и промените на нормативните 
актове! 
 Какви са основните казуси които държим закона да гарантира: 

- отваряне на сектора към обществото и към другите сектори. Консервативния модел на 
управление и поведение е отживелица – анахронизъм в обединена Европа; 

- децентрализация при която ДЛ са на самостоятелна сметка, но има механизъм 
/предлаган от нас!/, който гарантира формирането на регионални фондове за инвестиции 
в горското стопанство (от които ще се подпомагат инвестиц. програми на „зелените” ДЛ. 

- Една територия с един стопанин (без преплитане на функции –ловностопански и 
горскостопански); 

- Статут на Общински / частни лесничейства - под адмиистративно наблюдение само 
на едно ДЛ/ДДС...; 

- равнопоставеност статута на ЧПЛ със служителите по горите; отговорности и права 
трябва да са еднакви за всички лесовъди; 

- равнопоставеност на всички ползуватели – без привилегии за големи ползуватели 
и/или за определени фирми (на политически принцип); 

- ДЛ и ДДивС да не извършват физически стопанска дейност (да имат финансова 
самостоятелност и дейности, но чрез възлагане), което да бъде изрично разписано. 

- да остане забраната държ.служители по горите да упражняват ЧЛП, което ще 
гарантира изпълнението на контролните лесовъдски функции от страна на ДЛ / ДАГ. 

-  независим лесовъдски контрол – да се обмисли и разпише такава практика подобно на 
аналогичните режими в строителството и др. Такъв НЛК да се упражнява от частни 
експерти с най-висока квалификация и опит и те да контролират и държавните ДАГ – 
поделения, а не само частните предприемачи. Условията за лицензиране да се разпишат 
в ЗГ. 

 
6. Нова наредба за лицензиране / режим в закона ..... в духа на горепредложеното, в рамките на 
ПЧП. Регистрацията трябва да бъде срочна, а не както е сега –безсрочна. 
 ENFE – заедно с др.европейски (CEPF, PEFC, FSC, CEPI и др.) организации започнахме 
работа по изработка на механизъм и стандарт за сертификация на горските предприемачи, по  
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подобие на схемите за горска сертификация и ИСО. Така че, пътят за българските предприемачи 
е натам – все по-високи изисквания за техните възможности като гаранция за тяхната 
устойчивост и за качеството на тяхната работа в горите. Това естествено е взаимозависимо и от 
режимите, които се налагат от собственика на гората и от големите ползуватели, т.е. от ДАГ и 
затова ние заедно трябва да ги изработим. 
 

7. Провеждане на Национално съвещание по планиране и стопанисване на горите 
през 21 век. – това наше предложение е отдавнашно (2006) на което НУГ не отговори.  
Но въпросите които има да се дискутират, и които изискват съвременни европейски решения са 
много и все належащи. В не малко аспекти вече се знае, че е наложителна значима промяна на 
досегашния курс на стопанисване и планиране. Нови идеи имат както хората от парактиката, 
така и много специалисти в системата на ДАГ и научните работници от ЛТУ и ИГ. Както вече 
сме заявили в първоначалното си предложение, БУЛПРОФОР ще съдействаме за организацията 
и провеждането на този форум. Очакаме съдействие от доц.Юруков за инициирането и 
провеждането на такава конференция през есента на 2008 година. 
 

8. Лесоустройство – нова наредба, има взето решение на националното съвещание по 
лесоустройство (2007 год.) да се създаде раб.група и изработят основните положения за 
промяна, като предхождащо действие за изработката на нова наредба. Това все още не е станало, 
затова молим за съдействието на доц.Юруков. Новата разработка трябва в основни линии да е 
готова до провеждането на Националното съвещание по т.7, където трябва на широка основа да 
се обсъди и приеме. На конференцията може да се обсъди също бъдещата роля и място на 
Агролеспроект. 
 

9. Горския портал – той вече действа и за да се поддържа актуален, ние очакваме, както и досега 
ДАГ да предоставя актуална информация, която ще е полезна за всички заинтересувани страни. 

 
 


