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КОАЛИЦИЯ 
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост в България, 

Съюз на горскотърговските фирми в България, Браншово сдружение на лесовъдите на частна практика в горите и околната 
среда – БУЛПРОФОР, Българска Горскостопанска Камара, Федерация на дървопреботвателите и мебелопроизводителите в 

България; СЛУЖИТЕЛИ ПО ГОРИТЕ 
 

* 

Вариант на модел за преструктуриране 
 

“Всяка структурна реформа в горския сектор би била oправдана, ако чрез нея се достигат 
резултати по-добри от предходната форма на организация.“ 
 

 
ОПИСАНИЕ – АНАЛИЗ НА МОДЕЛА 
 

Общата рамка на предлагания модел за бъдещото развитие на централното ведомство по 
горите е съобразена с възприети и работещи в редица европейски държави, а също по-рано и в 
България успешни модели на управление на държавния горски сектор. Параметрите на предлагания 
от нас модел за развитие се описва по-долу, както следва 

 
1.  Основни стратегически направления на промяната 
 

Изброените по-долу твърдения обобщават последиците от натрупаните негативи и новите 
стратегически насоки за развитие на държавния горски сектор. Реда на тяхното подреждане тук по-
долу е дефинирано по важност.  
 

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПРОМЯНА в УПРАВЛЕНИЕТО  
 

        
           НАСТОЯЩО СЪСТОЯНИЕ         ⇒⇒⇒⇒       ЖЕЛАНО  СЪСТОЯНИЕ 
 

Централизация на управлението. 
Прехвърляне на отговорности за взимане на 
управленски решения 
отдолу нагоре към висшестоящите звена. 
 

Децентрализация – замяна на държавния разчет с 
нуждите на свободния пазар съобразно 
възможностите на ЛУП – управленска 
автономност на всички местни структури и звена, 
икономическа автономност на регионално ниво. 

Държавни тарифи и контрол / монопол при 
определяне на цените. 

Свободно, пазарно определяне на цените на 
горските продукри. Въвеждане на борсовите 
механизми за продажба. 

Финансова зависимост от бюджета,   
и още   - от Регионалното и Централното 
горско ведомство. 
 

Финансова автономност - в рамките на годишен 
/за 3 / 5 год/ бюджет и инвестиционен проект;  
законен механизъм за трансфер на част от 
резервите като инвестиционен капитал в 
Публично Предприятие “Фонд за управление на 
ГС дейности” 

Силно политическо влияние – кадруване и 
взимане на икономически решения.  
 
Много честа смяна на ръководния персонал. 

- Деполитизация – самостоятелно ведомство / 
забрана за членство в партии на ръководния и 
изпълнит. персонал /.  
- Възлагане на управлението с Мениджърски 
договор за изпълнение на ЛУП. 

Пълна декапитализация на структурите, 
изтощени горски активи и липса на 
техническо и технологично обновяване 

Постепенно възстановяване на капиталовата 
адекватност чрез разумни инвестиции, вкл. чрез 
външни фондове. Постепенно изграждане на 
регионални машинни паркове с техника за 
лесовъдски мероприятия, поддръжка на пътища и 
борба с горски пожари и природни бедствия. 

 Неефективна система на управление и 
контрол / Голяма численост – нисък 
администр. капацитет, липса на мотивация и 
търговски умения на персонала   

 Оптимизиране на състава, висока квалификация, 
пазарно   възнаграждение - според отговорностите 
и резултатите - висока мотивация на персонала, 
по-малко корупция. 
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Голяма корупция, кражби на дървесина Силна редукция на корупционния потенциал чрез 
рязко намаляване на пряко ангажираните с 
финансови операции лица (от 181 ГС в 35 РУГ и 
Публ.Предприятие). 

Нарушени взаимоотношения с останалите 
заинтересувани обществени, професионални и 
др.целеви групи и стопански субекти. 

Гарантирано зачитане на добрите взаимоотно-
шения и действащите успешни и взаимоизгодни 
практики в областта на всички стопански 
дейности в горите.  

 
 
2. Визия за промяната 
 
2.1. Визия за стопанското управление на ГС дейности /НУГ/ 
 
Икономическа устойчивост 

Дългосрочната икономическа жизненост ще се осигурява от собствените действия на екипите в 
регионалните управления по горите, които слизат по-близко до гората. Като самостоятелни 
юридически лица от нов тип, те ще имат грижата за повишаване рентабилността на основата на 
производствено-търговска дейност която ще управляват непосредствено. Това ще се гарантира чрез 
устойчивото годишно ползуване в размер на 7 млн.куб.м дървесина и увеличено предлагане на 
недървесни продукти и услуги от горите, засилен контрол върху пътя на дървесината до крайния 
потребител, естествено намаляване предпоставките за корупция и кражби на дървен материал, 
ефективен лесовъдски контрол и охрана на горите. Зачитат се здравите икономически интереси и 
добрите производствени практики освен на държавата, още и на частния сектор, който може също да 
се развива на базата на дългосрочно планиране, да прави своите инвестиции и да открива нови 
работни места.   
 
 Социална устойчивост и ангажираност 
Не само се запазва, а се увеличава многократно отговорността на системата пред българския народ за 
гарантиране общественополезните функции на горите чрез тяхното многофункционално и устойчиво 
стопанисване. Зачитат се интересите на всички заинтересувани целеви групи, в т.ч. на недържавните 
собственици на гори, на местните обществени групи, екологичните НПО, браншовите организации, 
фирмите ползуватели и преработватели на дървесни и недървесни продукти, и т.н. С новата 
организационна система ще се върне авторитета на служителите – лесовъди и надеждата сред 
местното население за по-добър поминък, чрез по-голяма ангажираност и участие при взимане на 
важни решения, съпричастие във възникващи природни бедствия и стихии (вкл. и най вече пожари) и 
др.п. Публичното предприятие – “Фонд....” ще акумулира финансов ресурс, който ще може да 
инвестира и в социални програми в типичните горски общини. 
 
 Екологична устойчивост 
Новата система на управление на държавните гори ще има предпоставките да работи за опазване на 
биоразнообразието, да инициира и осигурява многофункционалното ползуване на комплкса от 
природнии ресурси и да гарантира неговото високо качество. Това ще се постигне, защото 
лесовъдите в ГС (на местно ниво) ще са ангажирани предимно с лесовъдство, а не с продаване на 
дървесина и други несвойствени неща. Публичното предприятие – “Фонд....” ще акумулира финансов 
ресурс, който ще може да инвестира и в екологични проекти с важно местно значение, изпълнявани 
от местните горски структури съвместно с местните / териториални / власти. 
 
 
 2.2. Визия за Държавната горска администрация и инспекторат 
 
Държавната горска администрация и горската инспекция са призвани да разработят и осигурят 
прилагането на подходяща национална политика водеща към устойчиво стопанисване на национално 
значимият възобновяем ресурс, какъвто са горите, независимо от собствеността върху тях. 
Хармонизирането на нормативната ни база в областта на горите, тяхното опазване и 
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многофункционално им ползуване с европейското законодателство, както и прилагането му 
съобразно европейските критерии е от първостепенна важност за държавата, респективно за 
държавната горска администрация и за горската ни инспекция, които ще бъдат надеждни и ефикасни. 
Това ще се постигне чрез новите структури - инспекторални звена – служби на териториален 
принцип, с нови и по-силни от досегашните правомощия и отговорности. Държавния горски 
инспекторат /както и горската администрация/ могат да бъдат автономно звено в системата на МОСВ 
/респ. и към неговите териториални звена – РИОСВ и Гори / или в тази на МЗГ /респ. областните 
служби ЗГ/.  
 
 

3. Основни параметри и отличителни черти на модела 
 
Болшинството от лесовъдите (около 9000) и заетите с дейности в горите – частни 

работодатели  (над 6000 фирми) са убедени, че ако не беше закрит Фондът “Българска гора”, т.е. 
моделът при който парите изкарвани в сектора се “въртяха” вътре в него, нещата щяха да са под 
контрол и сигурно Проектът на Световна Банка за горите на България, нямаше да съдържа  
компонент за преструктурирането.   

 
Към настоящия момент основополагащи са два въпроса свързани с развитието на 

горския сектор , а именно: 
- въпросът с управлението на парите които се акумулират и харчат в сектора  и  
- въпросът с голямата корупция и кражбите на дървен материал с КАТЕГОРИЧНАТА 

помощ / участие/  на горски служители.  
 
Борбата с “ горската мафия” трябва да започне също така с категорична 

административна промяна, каквато се съдържа в настоящото второ – актуализирано към 
днешния ден наше предложение. То съдържа възможността за едновременното решаване на 
финансовата автономност на сектора и неговото преустройство към по-ефективен модел за 
финансова дисциплина с антикорупционен елемент.  

 
 
1. Съсредоточаване на административното и финансово управление на дейностите в горите и 
продажбата на дървесина на регионално ниво (оптимално – около 35   / Регионални или 
Териториални Управления по Горите – (РУГ)  които администрират и управляват 
икономически средно по 5 горски стопанства). Същите са предвидени да бъдат самостоятелни 
юридически лица по ТЗ или клонове на публичното предприятие по т.3, тук по-долу. Тези 
структури ще осъществяват процедурите за продажба на дървесина (ще се премине към 
продажби чрез механизмите на борсовата търговия), за отдаване на дейности, вкл. за 
лесоустройство и/или инвентаризация, противоерозионни дейности, лесозащита, стопанисване 
на дивеча, строителство и проектиране в горите, отдаване под наем на недвижими имоти – 
частна държавна собственост и др.п. услуги.  
2. На  местно ниво – около 150 – 180 горски стопанства  (ГС) в които се осъществява 
професионалната лесовъдска дейност и се организира и контролира изпълнението на 
дейностите от предприемачи – контрагенти. ГС не оперира с парични потоци, организира 
търгове и конкурси, но не извършва собствено продажбата на дървен м-л и не е страна по 
други търговски операции. Численият състав ще се трансформира, дори може малко да се 
редуцира. 
3. Създаване на публично предприятие – “Национален фонд за управление на горско-
стопанските дейности” или “Национално Управление по Горите”- като Държавна АГЕНЦИЯ.  
Регламентацията му ще стане с отделен закон, допълнение към сегашния ЗГ (по подобие на 
регламента в Закона за опазване на околната среда). Това предприятие ще акумулира 
остатъчните финансови ресурси и държавната рента (тарифи и такси). 

- Рентата ще се акумулира в РУГ и регулярно ще се превежда в предприятието. От там  
(цялата или част от нея) ще се превежда в Държавния Бюджет или по сметката на държавната 
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горска администрация и горския инспекторат.  Ако се реши да няма повече тарифи и такси а 
печалба / дивидента от нея за превеждане в ДБ, а неговия размер ежегодно ще се определя по 
същия ред – със Закона за държавния бюджет или с друг акт. 

- Остатъчните финансови ресурси се получават след приспадане от РУГ на необходимите 
им за управлението средства (издръжка), за дейността и за доказаните инвестиции в 
подчинените им административно ГС. Този акумулиращ се в РУГ паричен ресурс ще се 
превежда в Публичното предприятие регулярно и ще бъде национален инвестиционен капитал 
за развитие на горите и горското стопанство. Този инвестиционен ресурс ще се трансферира 
предимно в т.нар. “зелени стопанства” с ограничени финансови приходи, но доказан недостиг 
на средства за инвестиции (залесяване, пътно строителство, лесоустройство и т.н.), както и за 
инвестиции в горите от национално значение, за борба със стихии и природни бедствия, за 
доказни социални и екологични проекти от местно значение за развитието на планинските 
региони и пр.  
 

 
Такъв модел работи в повечето провинции на Германия (функциите на горски стопанства), в Турция, 
Франция, Чехия и мн.др.страни. Там местните горски служби са адекватни на нашите горско-
стопански участъци и са много повече на брой. Така те се управляват и опазват / охраняват по лесно 
и ефективно. 
 

4. Общовалидни / общоприети положения /, сравними с модела на МЗГ-НУГ 
 
За сравнимост с възприетият от МЗГ – НУГ модел за преструктуриране на горското 

ведомство, въздействието на предлагания от браншовите организации модел е оценено въз основа на 
предоставена от НУГ (официално) икономическа информация и е направено на база развитие през 
следващите 5 години / от 2004 – до 2008 г. (за базова година е избрана 2002, а за 2003 г са 
използувани разчетите на бюджета). 
 

� Парите акумулирани в сектора остават на разположение вътре в него и служат за 
издръжка /работа/ и реинвестирането им в горите;  

� Всички цифри (за приходи и разходи) са с действителни стойности в левове. 
Инфлацията не е взета впредвид; 

� Продажбите на дървесина от постоянен склад ще се увеличават равномерно до към 
75% през 2008 год, което се очаква да увеличава реализираните доходи, респ. рентата 
към държавата / допълнителните печалби /, респ. инвестиционния потенциал; 

� Не се предвижда значително намаление на персонала; 
� Режийните разходи остават приблизително съшите;  
� Нарастват разходите за издръжка на личния състав – предвижда се увеличение на 

трудовите възнаграждения при постигнати положителни резултати; 
� Подкрепа от проекта на Световна Банка за периода 2004-2008 год. (СБ подкрепя 

процеса за преструктуриране на сектора, вкл. на централното ведомство – 
управлението на горите. СБ не избира моделът за управление на горите в 
държавата, тя ще приеме моделът чрез който това може най-добре да стане, 
независимо дали е предложен от МЗГ-НУГ или от друг !!);  

� Националното значение на горите е защитено с финансиране на онези функции, които 
гарантират това – Държ.Горска Администрация, Държавната Горска Инспекция 
(контролно звено в модела на МЗГ-НУГ) и Горската Полиция. Предвижда се това 
финансиране да бъде за сметка на част от рентата / правото на ползуване/ или от 
дивидента. (В модела на МЗГ-НУГ се предвижда за тези цели – субсидия от бюджета.); 

� Крайните потребители ще получават суровината по време, качества и количество – 
според своите нужди; 

� Инвестиции в горскопътна мрежа, респ. достъп до затворени басейни и до дървесина с 
по-високо качество и по-благоприятно съотношение на сортиментите; 

� Изграждане на информационна система на горите; 
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� Подобряване охраната и контрола в горите; 
� Политическа воля за промяна. 

 
Основно е възприетото положение, че няма да се ползуват субсидии от бюджета, а се 

разчита на самофинансиране. (В модела на МЗГ-НУГ след 4-та година, в нашия – от средата на 
1-та година.)  

Същевременно в модела се разчита, че общонационалното значение на горите е 
защитено чрез държавните административни функции, контролът върху лесовъдските 
дейности и националната горска полиция, които и занапред ще се осъществяват за сметка на 
дължимите към бюджета отчисления от горите (в модела на МЗГ-НУГ чрез субсидия от ДБ, а в 
нашия – чрез приспадане от дължимата рента / или от дивидента. 
 
 

5. Описание на модела 
 

Структурно предлагания от нас модел за управление на ведомството по горите е представен на 
схема-1, а на функционално ниво, нещата според нас биха изглеждали, както е показано на схема-2. 

  
По схема-2, разделението има следната логика: 
 

ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО 
“Фонд за управление на ГС дейности”  

/  НУГ / Компания / 

 
МИНИСТЕРСТВО 

ГС мероприятия ( част от дейностите, вкл. 
дърводобив – със собствени сили )  
 
Продажба на дървесни и недървесни 
продукти и услуги 
 
Лов и риболов (дивечовъдни станции) 
 
Управление на природните парковете 
 
Защита на гората (от пожари, вредители и 
контрол върху ерозията 
 
Тополово, разсадниково и др.п.производство 
и странична дейност (вкл. рекреация и 
др.вид туристически и др.услуги) 
 
Горска, ловна и паркова охрана* 
 

Горска политика и стратегия 
 
Законова уредба (нормативни и 
поднормативни актове), хармонизация 
с европейското законодателство 
 
Външни отношения, международно 
сътрудничество, европейска интеграция 
 
Държавен горски инспекторат (контрол и 
прилагане на законите и подзаконовите 
актове в областта на ГС. 
 
Национална горска полиция / стража /* 
 
Подкрепа на частните / недържавните 
собственици на гори    
 
Опитни, семеконтролни и лесозащитни 
станции 
 
Национална горска база данни  
 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ГОРИТЕ 
(от представители на заинтересуваните целеви групи) 

 
_____________________ 

* ! Под чие разпореждане ще бъде горската полиция / и охраната вероятно ще бъде 
политически решено, но от гледна точка на историческите факти, а в нашия модел те и чуждия 
опит преобладават, нейното дислоциране и тясна обвръзка с местните горски власти е давало най-
добрите  резултати. Противоречието се състои в това, че горската охрана, както и държавната 
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горска администрация и инспектората, изпълняват общонационално значими функции, за което 
обществото следва да плати чрез бюджета. Следователно мястото им по-скоро е в дясната 
половина на таблицата, под крилото на министерството. Това обаче не е рационално от 
оперативна гледна точка и следователно трябва да се намери балансирания компромис.  
Решение на тази двойнственост ние предлагаме да се търси в посока обособяване на едно силно 
(по-централизирано) звено на Нац.Г.Полиция на пряко подчинение на министерството (дясна 
половина на схемата) и отделно силна местна горска охрана към структурите на НУГ 
(Публичното предприятие)  – в дясна половина на схемата. Същевременно предлагаме 
предоставяне на правото да се приспадат средствата за издръжка на Нац.горска полиция от 
дължимата рента или дивидент (преотстъпване на данък печалба), а издръжката на горската, 
ловната и паркова охрана да става със собствени средства на публичното предприятие (НУГ). 
 

 
При този модел, държавните управленски и контролни функции остават на министерско ниво. 
Предлагаме това да бъде МОСВ или МЗГ, впредвид на съществуващите традиции. МОСВ има 
инспекции в областните градове и се ползува с авторитета на надведомствения контрол. Освен 
всичко, това е шанс за събиране на защитените територии и горите отново под едно ведомство. 
МЗГ – имат своите областни служби “Земеделие и гори”, както и традицията от последните години. 
Безболезнено може да се сформира неголямо, но силно звено към Зам.министъра, което да бъде с 
ранг на управление, дирекция или изпълнителна агенция  “Държавен горски инспекторат” с 
поделения в областните служби и действащи към тях горски инспектори (с ранг на независим 
държавен контрол). Другите функции на това звено са видни от схемата. За всяка функция отговаря 
изпълнителен секретар (или др.длъжност от най-високия възможен ранг) с екип от няколко експерти. 
Техният началник е Главният държавен инспектор по горите /за уточнение на позицията!/ и 
Зам.Министърът. 
 
Предвидено е Публичното предприятие “Фонд за управление на ГС дейности” да оглавява блока за 
непосредствено управление / стопанисване на горите (почти изцяло сега-действащата структура на 
Националното управление по горите с малки изменения в броя, местоположението и функциите на 
регионалните управления по горите – РУГ (35бр.), и частично на държавните лесничейства – Горски 
стопанства / ГС, ДДивС, ДПП). В т.3 тук по-горе са изброени основните функции на предвидените 
стопанисващи органи и поделения. Те няма да притежават разпоредителни функции с националния 
горски фонд публична и частна държавна собственост (само при определени условия РУГ ще могат 
да отдават под наем недвижими имоти – частна държавна собственост). 
 
Друг вариант на цялостна управленска структура на горския сектор бе изразена на по-ранен етап от 
нас. Тя включваше двете звена (лява и дясна половина по горната схема), с някои изменени акценти,  
под една обща шапка – Държавна Агенция “Гори и горска промишленост”.   

 
 
6. Финансови параметри и икономически анализ 

 
 Основните финансови ефекти на модела произтичат от планираните дейности, нуждите от 
инвестиции и вероятността от осъществяването им. Това от своя страна е свързано с общото 
количество налична дървесина, предвидената за отсичане дървесина и нейните качествени 
показатели и съотношение на едрата и средна към дребната и дървата за огрев. Увеличаването на 
инвестициите в горите ще доведе до увеличени възможности за доходи, както от дървесина, така 
също и от недървесни продукти. Инвестициите в човешките ресурси ще доведат до по-ефективното 
им използуване и разкриване на възможности за стимулиране на техния труд според приноса.  

 
Следните основни финансови параметри са отличителни за нашия модел. 
 

� Бюджета не е ангажиран с допълнително финансиране и субсидиране на отрасъла. 
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� Не се обременява държавния бюджет с инвестиция на първоначален капитал 
/предвижда се минимален заем или възстановяване на финансовия ресурс “занулен” в 
ДБ към 31.12.2003 г., необходим за функционирането на системата. Заемът ще бъде 
възстановен през следващите 2 –3 години  години. 

� Количествените и качествените показатели на дървесината, която може да се добие и 
продаде до 2008 г са 7 мил. Куб.м, което е съобразено с предвижданията на 
лесоустройствените проекти (обобщена за цялата страна Горска Форма – 5 общо за 
8мил.м3) и вече утвърдения от МС документ “Национална Горска Стратегия и 
Политика” (общо за 7мил.м3). Това количество е възможно и поради ограничаването 
на незаконния дърводобив и отварянето на насажденията с ограничен достъп поради 
липса на горскопътна мрежа; 

� Ползувателите на дървесина ще са респектирани от стройна организация и ще 
изпълняват поръчките според изискванията на закона. Доброжелателното, но строго 
принципно отношение към тях, ще стимулира те да се развиват, като инвестират в 
собственото си усъвършенствуване. Некоректните фирми ще изпаднат извън борда. 

� Свободна пазарна икономика – пазарно определяне цените на дървесината и на 
недървестните продукти (свободен пазар – договаряните цени са на базата на 
предлагането и търсенето). 

� Крайните потребители ще разчитат на регулярно и сигурно осигуряване на 
необходимите количества дървесина на оптимални цени. 

� Акумулиране на средства и тяхното реинвестиране в горите; 
� Увеличаване делът на отгледните сечи и другите лесокултурни дейности; 
� Увеличено предлагане на недървесни продукти и услуги от горите, вкл. рекреация и 

туризъм, ловно стопански дейности, билки, горски плодове и гъби и т.н. 
� Гарантират се екологичните и природозащитни функции на горите, опазването на 

биологичното разнообразие. Това ще е възможно поради естеството на модела при 
който държавния интерес на най-ниското местно ниво се гарантира от лесовъди – 
специалисти, които са освободени от търговски функции и гората е тяхната 
единствена грижа. 

� Подобрява се охраната и контрола в горите. 
 

Подробните изчисления по видове приходи и разходи са показани в Приложение – 
Таблица-1 (за Публичното предприятие) и Таблица-2 (за Д.Г.Администрация и 
Д.Г.Инспекторат). Допълнителни пояснения за икономически / финансови параметри 
и др.данни са изложени накрая към двете таблици. 
 

Обобщено, най-важните резултати оформящи перспективата за развитие на сектора по 
нашия модел, съгласно изчисленията от Таблица-1 и Таблица-2, са следните: 
 

МОДЕЛ  : ДГАдмин с Държ.Горска Инспекция и ГПолиция + Държ.Публ.Предпр.-ФОНД 
 2002 

Бюджет 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2004-08 

Всичко ПРИХОДИ 104.3 98.0 148.1 166.2 202.5 266.9 292.6 1278.6 
Всичко РАЗХОДИ 104.3 98.0 138.3 160.7 192.7 232.7 253.1 1179.8 
Общо за Публичното 
Предприятие, РУГ и ГС 

  9.8 5.5 9.8 34.2 39.5 98.8 

Всичко ПРИХОДИ   6.9 15.6 18.0 22.5 24.0 87.0 
Всичко РАЗХОДИ     14.3 14.8 15.9 17.1 17.8 79.9 
Общо за Д.Админ + ДГ 
Инспекция + ГПолиция 

  -7.4 0.8 2.1 5.4 6.2 7.1 

Правоползуване / рента / 
дивидент към ДБ 

  3.9 12.6 15 19.5 21 72.0 

Общо за Националния ГС 
отрасъл 

  6.3 18.9 26.9 59.1 66.7 177.9 

Реализираните допълнителни инвестиции в гори и активи / спрямо общите инвестиции са 
кръгло  138 / 184 мил.лв. 
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7. Предимства на нашия модел 
 
Освен вече изтъкнатите отличителни черти, предложеният от нас модел осигурява:   
 
1. Преход от централизирано към децентрализирано планиране и управление, към 

механизъм, чрез който се предоставя управлението на държавната собственост (както досега) 
но и със съответните стопански права да се управлява стопанския капитал на териториален 
принцип, при определени условия; 

 
2. Доближава се управлението и контролът в непосредствена близост до гората. Изпълва се 

със съдържание тризвенната структура на управление на горския сектор (досега РУГ са 
паразитно звено в тризвенната система на управление и стоят далече от проблемите на 
горските стопанства (към 50-120 км от тях), те само препредават сведения и данни към НУГ). 
Ще се изпълни със съдържание лесовъдската професия, лесовъдът вече да бъде в гората, а не 
както е сега – извън нея. Повечето бумащина, която сега ангажира почти 75% от времето на 
лесовъдите ще отиде в РУГ. 

3. Не се разчита на външни финансови ресурси (от бюджета и/или банков кредит от WB) – а 
на собствено “вътрешно завъртане на капитали”; 

4. Приходите и печалбите се генерират на място (в ГС) и на място (по региони от РУГ) се 
събират и харчат по предназначение за нуждите на всяко ГС (издръжка и инвестиции); 

5. Рязко се увеличава възможността за инвестиции в горите, като капиталните вложения се 
използуват по-ефективно и по предназначение; 

6. Запазва се основна функция на държавата – да създава правила, конкурентни условия за 
работа на стопанските субекти и да контролира тяхното изпълнение, без сама да се 
контролира и конкурира с частния бизнес. Същевременно определени лесовъдски дейности, 
както и досега, може и ще извършва сама чрез ГС, ДДивС, ДПП; 

7. Приемственост и минимум сътресения сред изпълнителския състав ( запазва се 
числеността на персонала, но същия се прегрупира за по-ефективно ползуване); 

8. Свободно пазарно определяне на цените на горските продукти – търговете за продажба на 
дървесината и дърводобив се организират и провеждат от РУГ, преход и изграждане на 
регионални и централна борса за дървесни продукти; 

9. Ще бъде по-реална перспективата за бързо предаване на информацията от най-ниското ниво 
(технически участък) до централното ниво (чрез информационна система – терминал ГС – 
РУГ, който вече е съвсем близо до ГС до производствените обекти – НУГ); 

10. В микрорайоните в които ще се изградят новите РУГ, ще се върне авторитета на служителите 
– лесовъди и надеждата сред местното население за по-добър поминък, чрез по-голяма 
ангажираност и участие при взимане на важни решения, съпричастие във възникващи 
природни бедствия и стихии (вкл. и най вече пожари) и др.п.  

11. Публично предприятие “Фонд / НУГ ”, което също формира бюджет, но на МАКРО ниво – 
изравняване на сметката в национален мащаб. Ежегодно му се предоставят права и 
отговорности от МС. 

12. Създава се възможност към РУГ  да се изгради механизирано звено за поддръжка на 
специализирана горска техника за лесокултурни дейности, гасене на горски пожари, 
поддръжка на горски пътища и др.п. 

13. Дава се възможност на лесовъдите (по места – в ГС) да упражняват своята професия, а не 
както е сега – лесовъдът е и търговец. Или ще бъдеш най-добрият лесовъд, или най-добрият 
търговец, но не може да си едновременно и най-добрият лесовъд и най-добрият търговец.  

14. Зачитане на добрите практики и взаимоотношения с утвърдили се фирми изпълнители; 
15. На районно ниво се създава възможност за повече професионално и икономическо творчество  

и “Ноу-Хау”; 
16. В голяма степен се предотвратяват предпоставките за политическо вмешателство (няма 

назначаеми от парламента управители / надзорници); 
17. Редуцира се корупционния потенциал от 180 директори и 360 зам.директори и техните 

подчинени, веригата се прекъсва, а бройката се редуцира на около 35, като контолът от страна 
на държавния горски инспекторат ще бъде по-ефективен; 

 
Средствата в размер на 23 млн. US& ще се използуват по предназначение за развитието на 
държавния горски сектор, а не почти изцяло за оборудване и екипировка на един държавен 
икономически гигант. 
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 6. Процес на взаимодействие и участие на заинтересуваните страни 
 
 Настоящият модел е изстрадан. Изработката му беше предизвикана от лошата чуваемост и 
незачитането на други мнения различни от предварително очертаната перспектива – създаване на 
Национална Горска Компания. В множество наши изложения сме обяснявали, защо не приемаме този 
модел, опасностите които крие и защо той не решава основните проблеми в сектора. (За сведение, 
стартът на нашата активност беше към 24-25.06.2003г.с подписването на “Позиция по повод 
създаването на национална горска компания”  от 5 браншови организации, адресирана до 
основните институции в РБългария, средствата за масово осведомяване, до Световна банка и някои 
международни проекти и програми работещи у нас). 
 
Процесът на съставяне на нашите първоначално 3 варианта на модел започна след семинара на 
заинтересуваните лица на 27.06.2003 год. (същия беше следствие от нашата “Позиция..” ), на който 
се взе решение за изработка на алтернативни варианти, които да се презентират в 1-месечен срок.  
На презентацията на 29.07.2003 год, след станалите дискусии, присъства референта на Световна 
Банка за горите в източна и Централна Европа Герхард Дитерле. (преди това по негово искане 
проведохме нарочна среща с нас, на която се прие ангажимента за представяне на избрания от нас 
модел в МС заедно с модела на МЗГ-НУГ). 
 
В процеса на изработка на нашите варианти на модел  / j) презентирани 3 варианта, ii) от тях избран 1 
за представяне пред МС, към  iii) настоящия актуализиран с активното участие на служители по 
горите вариант/,  
се провеждаха дискусии и консултации с лесовъди от кариерата, експерти от научни 
институти, икономисти и представители на други заинтересувани групи и организации, в т.ч. 
със: 
 

� Активни представители на нашата коалиция от браншови организации  
-  Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост в България,с р-л.  
   Калин Симеонов; 
-Съюз на горскотърговските фирми в България, с р-л Светослав Аврамов; 
- БУЛПРОФОР-Браншово сдружение на лесовъдите на частна практика в горите и околната  
  среда,  с р-л Антоний Стефанов; 
- Българска Горскостопанска Камара, с р-л Никола Пърликов; 
- Федерация на дървопреботвателите и мебелопроизводителите в България, с представител   
   Мария Маринкова. 

� Лесотехнически универитет, катедра Стопанско управление; 
� Институт за гората към БАН, секция Горска икономика; 
� Институт за пазарна икономика; 
� Национално Сдружение на Общините в Република България; 
� Европейски съюз на лесовъдите (с представители на организации от страни 

членки – Франция, Германия, Холандия, Англия, Гърция, Румъния, Полша); 
� Дърводобивни дружества; 
� Проектантски отрганизации; 
� Преработвателни дружества – крайни потребители на дървен материал; 
� Някои екологични НПО (Зелени балкани, Сдружение за дива природа – Балкани, 

Сдружение за защита на птиците и др., фондация Натура-21, Национално 
сдружение за устойчиво развитие и др.) 

� Експерти от НУГ, Регионални Управления по Горите и ДЛ на територията на 12 
от всичките 16 РУГа ( на 23 срещи са дискутирани проблемите и са търсени 
решения съвместно със 131 лесовъди); 

� Лесовъди – пенсионери бивши ръководители и служители по горите. 
 



 10 

Защо поехме ангажимента да разработим алтернативни варианти на модела за преструктуриране 
на горското управление ? 
 
Защото с предложените официални варианти : 
> Не бяха взети под внимание и най-целесъобразни предложения направени от екологични и     
   браншови организации и представители на недържавните собственици на гори, на други  
    ведомства, на НСОРБ, на самите горски деятели /служители/ по места и т.н.  
> Липсва каквато и да е приемственост и уроци от недалечната история на ГС ни развитие и   
    управлението на горския сектор. 
>  Не се решават основни проблеми /липсват предпоставките за тяхното решаване/ в управлението,  
    като напр.  изключителната централизация, корупция, политическото  вмешателство на всички  
    нива, нисък административен капацитет и неефективност и др.  
 
 
7. Изясняване на някои въпроси към нашия модел  
 
Следният общ преглед представя накратко най-отчеливите и настоятелни въпроси към нашия модел 
от страна на екипа на МЗГ-НУГ, представен от г-н Михаел Зутер.   
 
- увеличаване количеството на добиваната дървесина до 7 мил.куб.м/годишно 

= Количествените показатели на дървесината, която може да се добие и продаде до 
2008 г са 7 мил. куб.м, което е съобразено с предвижданията на лесоустройствените 
проекти (справка обобщена за цялата страна Отчетна форма – 5 общо за 8мил.м3) и 
вече утвърдения от МС документ “Национална Горска Стратегия и Политика” ( общо 
за 7мил.м3). Това количество е възможно и поради ограничаването на незаконния 
дърводобив и отварянето на насажденията с ограничен достъп поради липса на 
горскопътна мрежа; 
 

- възможността да се увеличи до 40 % количеството на продаваната висококачествена едра дървесина 
= В нашия модел е възприето плавно спадане на това количество от настоящите 50% до 
35% през 2008 год, което също е съобразено с обобщената Отчетна форма 5 почиваща 
върху данните от лесоустройствените проекти. В моделът на МЗГ – няма никаква 
разлика в това разпределение и то е също 35%. 
 

- възможността от голямо увеличаване цената на дървесината , продавана от постоянен склад 
= Тази цена е резултантна величина, ние не променяме единичната цена (за 1м3) на 
едрата и дребната дървесина (тя остава съответно 63.5 лв и 33.5 лв), но впредвид 
увеличените количества и съотношение между категориите дървесина, се променя и 
резултантната цена по години. %-ното съотношение на категориите дървесина е дори 
по-строго от възприетото от МЗГ. 
 

- намаляване на персонала с 4100 души 
 = общо в двата блока предвиждаме към 2008 год. да работят 6710 души, което е 

намаление с 2290 души (в модела на МЗГ-НУГ, общото намаление е 1140 , като заетите 
лица са общо 7860). Същевременно ние доказваме и изхождаме от действащата към 
момента изключително неефективна система на управление и контрол (голяма численост 
– нисък административен и управленски  капацитет и много слаби икономически / 
търговски умения). 

 
- чувствително намаление на допълнителните инвестиции в природни ресурси – повечето инвестиции 
са за строеж на горски пътища 

= общият размер на допълнителните инвестиции в нашия модел са в размер на 178 мил.лв 
до 2008 год (в модела на НУГ – 105 мил.лв), от които за нови пътища – 38.7 мил.лв (36.5), 
ремонт на пътища – 35 мил.лв (31.5), специализиран машинен парк – 32 мил.лв (липсва в 
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модела на НУГ), за ГС дейности по създаване на природни ресурси – залесяване, отгледни 
сечи и др.п – 30 мил.лв (34.5), обучение 1.5 мил.лв (0.8), допълнит.компютри – 2.5 мил.лв 
(6.5). 
 

 - предвиждат се ежегодно големи субсидии от държавния бюджет  
 = не отговаря на истината, което е видно от нашето експозе по-горе. 
 
- обособяване на 200 отделни стопански субекта ще доведе до неефективно стопанисване на 
държавните гори и възможността на тези структури да са конкурентноспособни в условията на 
обединен европейски пазар 
 = настоящия актуализиран наш вариант на модел, изведе още акценти (освен 

наложителната децентрализация, вписана и в Националната Горска Стратегия като 
една от задачите на Държавата в горския сектор). Такъв акцент е напр. силната 
корупция и кражбите на дървесина на местно ниво, с участието на горската власт. 
Поради тази причина ние се съгласихме с предложението дошло от СЛУЖИТЕЛИ в 
ГОРИТЕ и коригирахме / усъвършенствувахме / модела изпратен в МС. В настоящия 
модел напр. децентрализацията е защитена на регионален – териториален принцип, като 
вместо 200 самостоятелни субекта – юридически лица, предлагаме 35 РУГ-а – същински 
административно-икономически структури, юридически лица, които са клонове на 
Публичното предприятие “Фонд за Управление на ГС дейности” или НУГ. Това наше 
предложение, с малки уговорки, е съизмеримо с действащите модели на развитие в 
Германия, Франция, Турция, Чехия, Полша и мн.други страни, а така също и с вече 
действала в България успешна ГС упшравленска структура. 

 
- приемането на специален закон, който да регламентира нашите искания, което противоречи на 
българското законодатество 

= промените, които ние в окончателен вид предлагаме сега, се нуждаят от много по-
малко законодателни промени, отколкото модела на МЗГ-НУГ. Те могат да станат с 
вмъкването на раздел за финансирането на горското стопанство в действащия Закон за 
горите. Създаването на Публичното преприятие – също може да бъде обект на промяна 
в ЗГ, подобно на допълнението в Закона за опазване на околната среда (за създаването на 
подобно публично предприятие). По преценка на законодателя, може да се предложи и 
евентуално приеме след обсъждане и специален закон.  

 
Тук приложено ние предлагаме текстове за регламентация дейността на публичното 

предприятие, които по преценка на уважаваната Комисис по земеделие и гори към 39 НС, могат да 
послужат за основа на нова законова регламентация. 
 
 
 


