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Председател на УС на БУЛПРОФОР 

 
 

ОТНОСНО:    Създаването на „Централна комисия за професионална етика и 
лоялност в горскостопанската практика” 

  
 

 
Уважаеми г-жи и г-да,  
 
Припомням нашето предложение от писмото ни до Председателя на ДАГ доц.Ст.Юруков, 

а именно: 
 
С цел 

 Намаляване на корупционните практики; 

 Преодоляване на конфронтацията между държавните и частно-практикуващите 
лесовъди с оглед постигане на общата им цел – по-доброто стопанисване на горите 
(независимо от собствеността върху тях); 

 Повишаване на професионализма на лесовъдите, чрез прилагане на съвременните 
европейски практики за стопанисване, управление и контрол на горите и дейностите 
в тях. 

 
Да се създаде към ДАГ национална комисия от представители на ДАГ,   БУЛПРОФОР, 
АСОЦИАЦИЯ „Общински гори”, НСНСГ „Горовладелец”, СЛБ и др., която да се оторизира 
за разрешаване на спорни казуси, конфликти и пр. При възникване на проблеми, като 
описаните по-горе, същата да бъде сезирана от заинтересуваните лица, да осъществява 
проверки на място, да предлага на Председателя на ДАГ съответстващи на нормативната 
база решения, които да се привеждат в незабавно изпълнение. 
 
 
Като допълнение към горното, като взимаме впредвид още:  

 изказаните съображения от нарочната среща със заинтересуваните страни по покана 
на доц.Ст.Юруков, състояла се в ДАГ на 28.10.08; 

 заявените нагласи на членове на работната група по изработка на нова Наредба-31 
за регистрация на ЧПЛ, изказани на състоялата се на 30.10.08 заключителна(?) 
среща при инж. Ст.Бялков, 

ЗАЯВЯВАМЕ: 
 
За съжаление затвърждава се у нас мнението, че отговорни служители от системата, вкл. 

началници на РДГ, на които със ЗГ са им вменени съвършено нови функции и задачи още не 
разбират и вероятно в скоро време няма да са способни да прилагат тези нови разпоредби!  

РДГ, както и ДАГ, са призвани по закон да третират равнопоставено всички 
субекти на горско-стопанска дейност, т.е. да третират ДГС/ДЛС, така както и 
останалите структури, като напр. общински или на кооперации, или на 
др.собственици. Да, но - началникът на РДГ нарича директорите на ДГС „нашите директори” 
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и пита „окъде накъде някой, пък било то и комисия, ще третира /ще се произнася!/ за тяхната 
работа ?! Ако ДАГ продължава да толерира подобно отношение към закона, то неминуемо и от 
другата страна (недържавните собственици, горските предприемачи и т.н.) ще има 
контрапродуктивно отношение към неговите усилия за промяна. 

 
В тази връзка: 
 
ПЪРВО: 
Примерите тук по-горе показват, че ЦЕНТРАЛНА КОМИСИЯ, която да показва правия 

(законен) път не само на „нашите директори”, когато това се налага, но и на началници на РДГ, 
които трудно разбират/прилагат закона е необходима и по-важна отколкото ние и тези които 
също подкрепят идеята предполагаме! Тази комисия естествено може и ще разглежда и 
обратни случаи - когато се толерират или са налице драстични нарушения от страна на горски 
предприемачи и частно-практикуващи лесовъди.  

Т.е. тази комисия е необходима на ДАГ, като орган – трансмисия между 
публичната /обществено-държавна/ функция на агенцията, различните собственици 
(представени чрез техните организации, вкл. държавата) и бизнес партньорите в 
лицето на професионалните и работодателските организации. Комисията трябва и ще 
бъде гарант за устойчивост на взаимоотношенията в така очертания триъгълник. 
Никакво съвместяване на функции и задачи от подобно естество към други 
съществуващи или бъдещи органи/комисии създадени по друг повод и с други 
основни задачи не е уместна и ще бъде неприемлива.  

 
Горното наблягаме, тъй като съществуват нагласи (в раб.група по новата Наредба-31), 

комисията по тази нова наредба да приеме в своите пълномощия и една такава арбитърска 
функция. Доколкото обаче са ни известни обстоятелствата за нейната дейност, това няма да е 
възможно по ред причини, в т.ч: състав; предмет и обхват на дейността, съгласно другите 
текстове на наредбата. Наредбата трябва коренно да се промени, за да се впишат подобни 
ангажименти на съответната комисия, което пък ще противоречи на текстове от ЗГ.   

 
 
 
ВТОРО: 
 
Регионални комисии. Сами предложихме на регионалните контролни комисии, 

предвидени да се създадат с Наредба-31, да се вменят допълнителни функции, които да 
упражняват контрол и по обратните казуси: когато нарушенията се извършват от 
служители в местните и регионални структури на ДАГ. Това е принципно нова задача, 
която поради естеството на наслоилите се във времето отношения не е известно как би 
сработила ефективно! (доказателство са изказвания на отговорни служители, цитирани по-
горе!) 

Работната група, макар и в неокончателен вид, сметна, че подобни функции с леки 
(козметични промени, за да не се променя същността на наредбата) са възможни. Остава 
обаче съмнението за ефективността при прилагането на такава една съвършено нова теза, 
при един състав на тези комисии, в който ще преобладават служители с наслоени 
разбирания и ясна йерархична подчиненост и неприкрита колегиална свързаност 
(„конфликт на интерси” е налице и съгласно най-последните текстове на 
едноим.проектозакон в НС) 

 
В тази връзка, ако не може да се осигури паритетно участие на всички 

заинтересувани страни в тези същите регионални комисии (по Наредба-31), то 
става неприемливо същите да изпълняват други функции освен строго фиксираните с тази 
наредба (за разглеждане на казуси, свързани с публичните регистри към ДАГ). 

 
Същевременно, както се съгласихме вече, няма да е кой-знае колко продуктивно да 

създаваме някакви нови допълнителни комисии на регионално ниво, пък било то и 
специални ЕТИЧНИ КОМИСИИ ?! 

 
 Ето защо като вариант, който допълнително да се обсъди, предлагаме: 
 
 Централната комисия, чрез своя правилник за дейността, да се ангажира с 

опредлен кръг по-принципни, важни въпроси (изришно разписани), а други такива – (по-
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маловажни, или строго конкретни без линкове към други казуси) да насочва с резолюция 
към, съответни органи на участващите в Комисията организации и/или съвместно от две или 
повече такива, съобразно случаите. От същите да се изисква в определен срок да изпращат 
своите констатации след извършени проверки. Тези констатации, комисията може да 
приеме, или да отхвърли..... 

 Дейността на централната комисия така да се конструира, че тя да се събира 
напр. по един път месечно, в точно определен ден от месеца, и на всяко заседание да се 
докладват/изнасят всички постъпили сигнали независимо от тяхната сложност. 
Председателят на комисията предлага кои от тях отговарят на изискванията приети с 
Правилника за разглеждане от комисията, и кои ще се делегират за разглеждане по 
организации/структури надолу.  

 
 По казусите, които комисията ще разглежда подробно, същата ще: 
a) разглежда и взима решение/предложение за решение от страна на Председателя на 

ДАГ/ на база на изложени факти и доказателства, ако има приложени такива, 
веднага още на същото свое заседание; 

b) разглежда казуси и ще изисква допълнителни материали (със срок до следващото 
заседание), доказателства и пр. от заинтересуваните/засегнати страни,  

c) ще формира групи за проверка от независими експерти, несвързани със засегнатите 
в жалбите лица,  

d) ще се доверява на експерти от организациите участнички в комисията, които да 
извършат на място необходимите проверки,  

e) друго..... 
 
 
Приемам и ще участвам най-активно в работата на работната група по изготвянето на 

„Устройствен правилник / Правилник за дейността на Централна комисия за професионална 
етика и лоялност в горскостопанската практика”, която ще изработим и предложим за 
утвърждаване от председателя на ДАГ  

  
 
Донякъде аз също приемам, че една такава комисия е нещо преходно, до приемането на 

един нов Закон за горите, какъвто Горскостопанския съвет към Председателя на ДАГ, 
наистина прие че трябва час по-скоро да се изработи. Взимайки предвид обаче някои от 
директивите на ЕК, в т.ч. за конкуренцията, за функциите на държавата и на стопанските 
субекти, смятам, че дори и след приемането на един нов закон за горите, подобен публично-
частен орган пак ще има своето място и значение. 

 
 
 
 
С почит: 
 
Председател на БУЛПРОФОР                                      
Инж. Антоний Стефанов 

       
София, 02.11.2008 г. 
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