
05.10.2009 г.   БУЛПРОФОР – АГФБ – СГТФБ 

АНКЕТА за проучване на моментното състояние на предприемачите в горския сектор на България 

 
 

До Управителя на горска фирма:............................................... 
 
Уважаеми г-н Управител, 
 
 
На 19.05 2009 год, представители на 3-те браншови организации от горския сектор се събрахме в к.к. 
Старозагорски минерални бани, за да очертаем най-важните от гледна точка на бизнеса приоритети, 
които да залегнат в новото горско законодателство. Както всички знаем вече, то ще бъде факт към  
средата на 2010 год, т.е действията, които всички ние очакваме с огромно напрежение и изпитания за 
оцеляване на бизнеса, се отлагат с цяла година. За съжаление и нашите спешни мерки, които поискахме 
да намерят място в промените на сега действащия ЗГ не се приеха. Т.е. не се предприемат никакви 
конкретни действия за преодоляване на кризата в сектора. Докато не е така напр. в областта на ловното 
стопанство... 
 
Напоследък силно зачестиха сигналите от наши членове, че бизнесът все повече продължава да се затяга. 
Много фирми вече с месеци нямат работа и се принуждават да разпродават техника, да освобождават 
работници и служители и т.н. Други фирми едва намират възможности за изява и все още се крепят, но с 
цената на много комромиси, които при нормални обстоятелства не биха допуснали.  В същото време някои 
добре познати фирми и лица от т.н. „приятелски кръгове” са в „цветущо” състояние /кризата за тях не 
съществува, но по правило те  са изцяло в сивия сектор. Пред нас всички със страшна сила стои въпроса:  „È 
ли възможно по изцяло легален начин да осигуриш работа за фирмата и за работещите в нея 
/препитание за семействата им, за развитие на бизнеса (някаква си химера остава инвестицията в нова 
техника)?” Т.е. набива се на очи констатацията, че почти без изключение нищо лошо не е отминало, и нищо 
хубаво още не се е случило в практиката!   
  

Уважаеми г-н Управител, 
 

Ние поставихме тези и други въпроси на срещата на УС на Булпрофор с председателя  на ДАГ 
доц.Георги Костов (31.08.2009г) и получихме уверения, че макар и трудно, нещата ще се случват в 
желаната от нас посока. Каза ни се, че сегашния закон много трудно ще бъде променен с това, което 
искаме (такава била нагласата), а новия ще се изпипа, за да  няма подобни слабости /или поне да не са 
така фрапиращи. За нарушенията, които продължават да се случват, ни се поискаха конкретни примери, 
с конкретни имена на хора и фирми..... 
Значи колеги, ние искаме, но трябва и да направим самите нещо, което можем  – да бъдем активни  - да 
не спираме да даваме конкретни предложения, да посочваме точно кои са „лошите” - с конкретни 
примери и имена. Иначе наистина рискуваме да продължаваме да сме в блатото - до влизането на 
новия закон, може би от 2011 год, а дотогава кой от нас ще го има, кой не...?!  А „лошите” ще останат на 
своите извоювани позиции и т.н....$22! 
 

Уважаеми колега, 
Изхождайки от казаното, за да сме в състояние да изработим възможно по-точно описание на 
състоянието на горското предприемачество в България към настоящия момент, с което да можем да 
заемем по-категорична позиция пред Министъра на ЗХ, ако трябва и пред МС и другите институции,  
 

Както и за да представим по-точно ситуацията в България на предстоящата годишна конференция на 
ENFE (представителната европейска организация на горските предприемачи ), която ще се състои на 
12.10.09 в Копенхаген,  
 

Моля да върнете информацията по най-бързия възможен начин в срок до 8.10.09 /този 
четвъртък/, чрез попълнен от Вас анкетния лист, по ел.поща –обратно / или на факс: 02-986-6781. 
 

Предайте анкетния лист и на други предприемачи, които познаватe! 
  
 

С най-искрени пожелания и благодарности 
Инж. Антоний Стефанов / Председател на УС на БУЛПРОФОР 


