
АНКЕТА 
Проучване върх моментното състояние на фирмите от горския сектор 

/ отражението на кризата в горския сектор върху контракторите* / 
 
 

N 

 
 

Показател 

 
Еди-
ница 

 
 

За 2008 г 

 
За 1-вите 
6 мес на 

2008 г 

За 1-вите 6 мес 
на 2009г 
спрямо 

1-вите 6 мес. на 
2008 г.  

В  %   (в --)   

Очаквания за 
2009 г 
спрямо 
2008 г  

 
В   %  (в --)   

1 Общ размер на продажбите х.лв   60 (40) 51 (49) 
В т.ч. от дърводобив  м

3   46 (34) 40 (60) 
х.лв   41 (59) 37 (63) 

В т.ч. от залесяване, разсадник 
и др. ЛКМ** 

Ха   - - 
х.лв   66 (34) 47 (53) 

В  т.ч. от дървопреработка  м
3     

Х.лв   61 (39) 49 (51) 
Друго     Нп/100 Нп/90 (10) 

2 Общ брой на заетите лица Бр.   56 (44) 49 (51) 
В т.ч. служители и ръководство Бр.   71 (29) 55 (45) 
В т.ч. работници Бр.   53 (47) 45 (55) 

3 Използувано технич.оборудване
В т.ч. ДМА / тактор, камион, кран 
въж.линия, др. 
В т.ч. КМА/НМА дребна техника 
и механизация, впрег.добитък ... 

х.лв     
Бр.   62 (38) 49 (51) 
х.лв     
Бр.   35 (65) 40 (60) 

 
4 

 
Какво най-силно пречи на 
вашия бизнес през 2008-2009 г 
 
Заб: 
  - Отговор - с „+” в квадратчето; 

- Възможни са повече от един 
отговор 

   83%      Лошата нормативна уредба и липсата на контрол; 

   61%       Тенденциозното отношение на ДГС/ДЛС : корупционни схеми, 

приятелски кръгове и др.п. 

   100%       Кризата, респ. липсата на пазар на дървесината; 

    -       Лошата организация и управление на фирмата; 

     ...      Друго: - Няма дългосрочност, работи се на парче; 

- Некомпетентност и рушветчийство на служителите 

 
5 

 
Какви дефицити изпитвате 
към настоящия момент?   
 

Заб: 
  - Отговор - с „+” в квадратчето; 
- Възможни са повече от един 
отговор 

    88%      Нормативна база за горите, която да стимулира ГС производство,  

в т.ч. и предприемачеството; 

   100%     Липсва сигурност и перспективи за развитие на горския сектор в 

България; 

  23%        Верни сътрудници и партньори за разгръщане на нов бизнес; 

   -       Повече смелост и предприемчивост; 

    ...      Друго: - Липса на пазари 

- Нелоялна конкуренция изразяваща се в наличието на фирми от 

сивия сектор допускани и даже толерирани от ДГС при работата в 

горите 

- Неравнопоставеност по отношение на тарифните такси 

- Обучението и съзнанието на работниците. Нелоялна конкуренция. 

Всеки хванал веднъж в живота си моторен трион се счита годен и 

се допуска до работа в горите. 

- Проблем е липсата на добри работници, както и нелоялната 

конкуренция. “Фирми” без никакъв капацитет, в повечето случаи с 

един камион(който е “сив”) и една резачка се допускат до работа 

 
6 

 
Какви са очакванията ви от 
новото ръководство на МЗХ и 
ИАГ 
 
 
 Заб: 
  - Отговор - с „+” в квадратчето; 
- Възможни са повече от един 
отговор 

    33%     Ще се вслушат в нашите разумни предложения /искания, които 

ще залегнат в новия Закон за горите. Същия няма да се приеме без 

нашето пълно одобрение.  

   81%      Ще има разнобой във вижданията и действията на МЗХ и ИАГ, 

което няма да позволи системата да заработи нормално. 

  52%        Въпреки добрия закон, ИАГ и РДГ като контролен орган  няма да 

могат да „озаптят” лошите практики на държ.горски предприятия по 

места, което ще рефлектира върху нас предприемачите.  



 

    61%     Хубавите неща стават бавно, но ние няма да доживеем да ги 

видим... 

    37%     Нищо съществено няма да се промени. 

    .....     Друго:  - Изглежда, че приоритетите на ръководството на МЗГ 

ще са ловните концесии и свързаните с тях промени. Дереджето на горите 

не очаквам да се подобри 

- Браншовите организации на лесовъдите и горските фирми да 

определят правилата за работа, така че да не се накърняват 

общите интереси. 

7 Нещо друго важно, което 
мислите по повдигнатите 
въпроси:   

- При възможност за стопанска дейност на ДГС, няма да 
има място за частната инициатива... 

- Няма изгледи да се приложи механизъм за търсене на 
отговорност и съответни наказания за неспазване на ЗГ 
и ППЗГ от страна на самите държавни служители 
(директори,зам.директори,нач.участъци),което води до 
засилващи се куропционни практики на всички нива. 

- Да се осъществява строг подбор при регистрация и 
допускане на юридическите лица до работа в горите 

- Да се премахне допускането на местното население до 
гората под формата на ТТК. Това е хранилка за сивата 
икономика и корупцията. 

- Кой ще проследи колко служители на полицията, на 
спешна помощ и други структури с по няколко почивни дни 
притежават и карат камиони, с които извършват 
всякакви “услуги” и дейности в горите. Камионите нямат 
лиценз за такъв превоз, но ДГС –тата издават фактури 
на името на шофьора и сделките си вървят. 

- Старите слагачи – станаха метреси на новите 
управляващи, много бързо се ориентираха и сега докато 
се натуткат с новия закон, продължават да безчинстват 
на пълна пара... става дори по-лошо – краде се като за 
последно! 

- На работа в държавните структури в повечето случаи са 
назначени неподходящи хора, които гледат единствено 
частния си интерес.  

8 Посочете конкретни примери, с имена и факти, за нарушения от страна на ДГС/ДЛС/фирми/лица.... 
във вашия район:... 

- по какъв начин бе “обслужено” с дърва за огрев местното население от с. Извор, общ 
Радомир(ДГС Радомир)? Как е възможно в сечище, което е с позволително за сеч за 
промишлен дърводобив, с изпълнител “Кракралес”, сечта да се извършва от местното 
население и дървесината да се извозва не с позволителни за извоз за местно население, а с 
превозен билет издаден с електронно устройство срещу повече от 26 лв на пр. куб. м. 

- обществена тайна са “подвизите” на ГС Пламен Илиев, Пламен Димитров от ДЛС Осогово, 
колите и бригадите, с които разполагат и с които работят за своя сметка. 

- ..... 
Забележка:  *   Говорим само за договориран (с контракти) бизнес, който нашите фирми осчетоводяват накрая на 

всяка година. **Отгледните сечи без материален добив покажете в реда за дърводобив   
Върни на адрес: E-mail: office@bulprofor.org или на факс: 02-986-6781 


