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Изх.No 39 /17.09.2009  

 
До     доц. ГЕОРГИ КОСТОВ 

Председател на ДАГ  
 

 
 

ОТНОСНО: УКАЗАНИЯ за подобряване на контрола при планиране и провеждане на  
  сечите /Изх.No 3600-165/11.09.2009/ 
 
 
Уважаеми г-н Костов,  
 
 

Изцяло споделяме загрижеността, която прозира в тези „нови” указания. Безобразията допускани в 
някои райони позорят професията лесовъд и горското ни стопанство пред очите на обществеността в 
степен, която е еднакво неприемлива както за служителите лесовъди, така и за частнопрактикуващите.  

 
За съжаление всичко това е резултат не от липса на ясни правила (цитираните в първия абзац 

членове от ЗГ, ППЗГ, Наредба-33 го доказват), а от тяхното неприлагане и съответно от липсата на 
наказани. Новият Етичен кодекс на служителите работещи в структурите на ДАГ е един много добър 
инструмент в това отношение и ние апелираме за неговото стриктно спазване/прилагане. Апелираме също 
и към членовете на БУЛПРОФОР да спазват приетия от тях Етичен кодекс за професионално поведение, 
което е гаранция от тяхна страна, че могат и трябва да печелят доверие, а не да го пилеят във 
взаимоотношенията с клиентите и с контролните органи. 

 
И сега действащия Закон за горите определя органа, който е призван да контролира в еднаква 

степен както ДГС/ДЛС, така и другите собственици, и техните изпълнители на дейности – това са РДГ. 
Това е ясно казано в закона, но не се изпълнява досега! Регионалните дирекции (директори) се 
съпротивляваха и сигурно продължават да го правят!  Ние знаем причините, но докога това ще се 
толерира? Знаем че има и специално създаден „Отдел за недържавни гори” в ДАГ, но не знаем и не 
виждаме съществени резултати от неговата дейност (нещо липсва – недостатъчен капацитет, структури по 
места или визия/желание тя да се развива?! Може би, ако тази структура функционираше нормално, тези 
„Указания...” сега щяха да са излишни. 

 
За съжаление на места в „Указания...”-та личи стремежът пак да се прехвърлят (замажат) 

отговорностите на РДГ, като се делегират (солидарно) на ДГС/ДЛС.  Справка : т I.10, 11 (кой да прави тези 
предложения – ДГС или РДГ),т II.1 (кой какви проверки ще прави? РДГ проверява всички, а ДГС – само 
избраните с процедура изпълнители в съответния ДГФ! Но когато не е казано изришно, това вече се 
превръща в проблем, защото различните райони/директори тълкуват различно – досегашната практика е 
пълна с такива примери!), и т.н. Казано е само как ще бъде санкциониран ЧПЛ, и липсва една дума как ще 
се санкционират служителите допуснали нарушения. (В повечето случаи в основата на такива са именно 
те, и това се знае много добре.) Липсва и ролята на Отделът за недържавни гори... 

 
Това, което продължаваме да очакаме от ДАГ спешно е следното:  
(Из наше предложение до ДАГ с Меморандума от 08.01.2009 год, от срещата в РДГ Кюстендил) 
 
Да се разпише изрично реда по който РДГ ще извършва контрола върху ползването от 

държавните и от недържавните гори (1), 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 (2) (без общинските). Да се въведе регистър на фирмите и лицата допуснали 
нарушения (3) /за които има издаден акт/ - или за т.нар. „отрицателна репутация”, които да не бъдат 
допускани за работа в ДГФ (а и не само там). Ясно да се разпишат основните задължения на служителите 
от РДГ, което за съжаление липсва и в новоприетия устройствен правилник на РДГ.  

 
 
С почит: 
Председател на УС на Булпрофор: 
Инж. Антоний Стефанов  

 
София, 15.09.2009 год 


