
Синтез на изказванията на поканените чужди експерти на специалния семинар в х-л/р-т 
Форум, 01-02.07.2004 г. 
 
Латвия (53% държ.гори): - Имат компания и много стриктен модел за управление. 
Служителите на Горската компания нямат нищо общо със служителите на ДГАдминистрация. 
За да се скъсат връзките със старото управление и корупционните практики те са назначили 
изцяло нов персонал на конкурсни начала. Попадащите стари кадри, за да нямат връзки със 
старото управление ги изпращат на други места и постове. Компанията има 26 регионални 
структури - съвпадащи с администр.центрове /области, коио нямат 
юридич.самостоятоятелност, но имат финансова автономия в рамките на годишни разчети. На 
регионално ниво те защитават годишни бизнес планове, които след като се утвърдят от борда 
на Комп. се изпълняват без вмешателство от Центъра. Тези регион. структури управляват и 
организират дейностите, а не се занимава със стопанска дейност пряко.(тяхна е логистиката, а 
изпълнението се възлага на частни фирми изцяло. Казаха, че е пълен абсурд да се мерят / 
конкурират / с частните фирми, които винаги ще бъдат по-ефективни от една държавна 
компания ! ). Продажбата от 100% на корен се мъчат да увеличат продажбите от склад - объл 
материал за да избегнат посредничеството. Планирано е до 60% от продажбите на обла д-на да 
се уговаря дългосрочно. Цените обаче подлежат на уточняване на всеки  
          Същата е практиката и за строеж и ремонт на пътища и отглеждане и др.мероприятия в 
държавните гори.  
    С малки нюанси същото като в Латвия е положението и в останалите страни:  
            Румъния (ок 60% държ.гори, 4% са частни) има РомСилва от 1990 год, която 
извършва дейностите самостоятелно само в случай, че след 2 последователни конкурса няма 
определен или явил се кандидат. Тогава държ.фирма може или сама да извършва дейността, 
или да я възлага директно на лицензиран от комисия изпълнител. Рег.управления провеждат 
търговете основно през пролетта и есента (на 2 сесии). От 2003 год. Рег-У-я могат да сключват 
10 годишни договори с големи ползуватели с които уговарят обеми до 20% от цели капацитет. 
Тези търгове се организират в столицата в Централноито У-е на РомСилва (държ.Компания) 
преди 2-те сесии търгове. Дърводобива за тези фирми -крайни потребители се извършва от 
сертифицирани (лицензирани) фирми, чиито разрешителни се издават за 2 години. 
            Полша (78% държ.гора) - Там обаче единствено (от бившите СоцСтрани) е запазено 
единното горско стопанство (без разделяне на контролните от стопанските функции). Още 
преди 15 години обаче е продадена цялата техника и всички стопански дейности се възлагат на 
частни предприемачи. Монополисти са в продажба на дървесината. Регионалните У-я имат 
собствена ценова политика и те продават 50% от цялото количество д-на - от склад / обла д-на/.  
            Финландия - също ползуването и опазването на държавните гори е в ръцете на 
Финландското предприятие (в една организация). Те обаче собствено не секат горите, а 
възлагат тази и другите дейности на частни фирми. Цените се определят на пазарен принцип. 
Няма вмешателство на държавата. Сключват 3 годишни договори за доставка на дървесина на 
ползувателите. Цените обаче се актуализират на всеки 3 месеца.  
            Германия в момента прави много болезнени реформи, след 200 годишно традиционно 
лесовъдство, сега икономическите показатели изостават. Всяка провинция изгражда 
икономическа стриктура, компания, която се занимава с логистика - управление на процесите и 
икономическа независимост от бюджета.   
            Словакия (42% държ.гори) - създава се акционерно дружество (от 2003 год.) - продават 
на корен и имат намерение продажбата от склад да достигне 5-10% от общия размер продажби 



на дървесина. 40% от общия размер се продава от Центр.У-е, а 60% - от Рег.У-я. Дейностите по 
дърводобив и др. ще се възлагат на фирми. Имат около 30 големи ползувателя и на тях 
продават без посредници с 1 годишни договори, където обаче цените се актуализират на всеки 
3 месеца. Останалите количества са на корен и се продават на малки и средни фирми и на 
местни фирми (дърводобивни). Всички техни (на Компанията) структури  предварително 
съобщават какво ще продават и на каква цена. Всички те имат самостоятелна ценова политика.  
  
            Общото и основното за всички тези модели е:  
* извършена е децентрализация - има финансова и управленска автономия на регионално ниво,  
ценова политика, която се води от регионалните структури на пазарен принцип; 
  
* като не се занимават със стопанска дейност Държ.Предприятия и техните клонове / 
регионални структури/ запазват гъвкавост без да поемат рискове за генериране на загуби от 
разходи по поддръжка на техника, не се купува излишен капацитет, а се наемат услуги на 
конкурентни цени; 
 
* общ стремеж към елиминиране на посредниците, като се увеличава % на продажби от склад, 
без продажбата на корен да се отрича като възможност. дори в някои страни тя продължава да 
бъде преобладаваща. Стремеж към прозрачност на процедурите и към дългосрочна 
обвързаност, както и дърводобив след предварително извършена продажба; 
 
* Предприятията диверсифицират дейностите си и все повече разчитат и на приходи от други 
дейности освен дърводобива (рекреация и лов, туризъм, горски плодове и т.н.) 
  
 България (85% държ.гори) Точно тези основни неща МЗГ и НУГ (и Мр Дикме) не разбират 
(Той искаше всичката техника от изложението в Германия -2002г. да я види на въоръжение в 
НГК). Те и сега чрез ДДивечовъдни Станции на 100 % изпълняват всички дейностите и не 
крият, че искат да мултиплицират опита им във всички ДЛ. Освен това сега у нас се отива 
почти на 100% на продажби от склад на обла дървесина, след като външни изпълнители са 
изввършили услугата дърводобив. Цените се определят централизирано. Големите ползуватели 
са много облагодетелствани - имат договори за цели ДЛ /или за цялата дребна и средна д-на/, 
но на преференциални цени - напр. за 8лв за 1 куб.м. Така Държ е в голяма загуба. ДДивС 
продават без търг и конкурс и т.н. в момента е нещо неописуемо! 
  
Моделът на МЗГ, който ПК по ЗГ не прие,  е за НГКомпания - която запазва централизирания 
подход и изобщо не гарантира онези предимства които в другите страни се открояват. За нас 
също не е важно как ще се нарича органът - Компания или Агенция - основниото е да бъде 
първостепенен разпоредител - държ.агенция - самост. ведомство - сегашния НУГ, подобно на 
Полския и  Финландския модел, но финансово самостоятелно, което ще има минимум 
сътресения при преобразуването.  
  
  
  
  
  
 


