
М Е М О Р А Н Д У М 

От 
Среща на горски предприемачески фирми от БУЛПРОФОР и СГТФБ  
с Изп.Директор на ИАГ инж.Бисер Дачев, 01.12.2009 год., София 

 
 

Участници в срещата  
Инж. Бисер Дачев – Изп.Директор на ИАГ, инж. Стоян Кънев – Нач.Отдел „Дейности в горския фонд” 

и 
Инж. Антоний Стефанов – Председател на БУЛПРОФОР; инж. Николай Христов – Управител на 

ШипкаЛес ООД гр.Казанлък,  инж. В. Кожухаров-ВАД ООД гр.Стара Загора, инж. Найден 
Димитров – Управител на КракраЛес ООД 

 
Повод за разговорите:  
Указания на ИАГ за стойност на услугата „ сеч и извоз до временен склад” за 2010 г да се 
ползува базата на достигнатите цени през 2008 год. 
 
Предоставени материали и предистория: Меморандум с основните искания и предложения на 
членовете на трите представителни предприемачески организации (БУЛПРОФОР, АГФБ и СГТФБ) 
от срещата им в к.с. Старозагорски минерални бани на 19.05.2009 г.; Предизборно споразумение на 
заинтересуваните групи от горския сектор с ПП ГЕРБ; Анкетно проучване на БУЛПРОФОР от м. 
октомври’2009 за съсоянието и очакванията на фирмите от горския сектор;  Акценти от дискусията 
по концептуалните моменти в бъдещия закон за горите, състояла се семинара на БУЛПРОФОР на 
12.11.2009 на Юндола; Позиция на Съюза на горскотърговските фирми в България, Декларация на 
предприемачески фирми от региона на гр.Стара Загора. 

Тезите на дърводобивните фирми:  

� Цената на дървесината за крайните потребители е на база натоварено на превозно средство 
количество (твърда цена прим.50 лв/м3). Цената на услугата е на база дейности добив на 
дървесина и извоз до временен склад и подвоз и товарене на превозното средство. 
Обичайна практика е тези три дейности вместо да се възлагат на един изпълнител, което е 
най-логично и технологично обосновано, да се разделят, като  последната от дейностите 
директорите или възлагат на „приближени” субекти (дори не и фирми), или разчитат фирмите 
ангажирани с първите две дейности да им го извършат безплатно.  

� ДГС не искат и не увеличават крайната цена за потребителите, но с охота намаляват цените 
за услугата дърводобив, и на база на получената разлика (ножица) формират своите 
приходи. С новите указания за ценообразуването през 2010 год, което да бъде на база 
достигнатите цени от 2008 год, фактически се получава едно средно намаление в цената на 
услугите извършвани от предприемаческите фирми с около 2-3 лв/куб.м. 

� Директорите на ДГС/ДЛС нарочно надробяват партидите, за да ангажират без процедури и 
други формалности малки „фирми” на съмнителни субекти, което си е откровено и „легално” 
заобикаляне на закона и поддържане на сивия сектор (плащат се пари в кеш, не се издават 
фактури, прилагат се масово корупционни схеми и черни каси и т.н.!?!), а във същото време 
съзнателното се заобикалят услугите на легалните и доказани фирми. 

� Това ще разсипе легалния / коректен бизнес. Вече е факт свиването на тяхната дейност до 
минимум и спиране. Ниските стойности на услугата е възможно да тласнат фирмите към 
прилагането на корупционни практики, като спасителна мярка. 

� В системата на горите ще останат да работят само дребни изпълнители на мероприятията, 
които са свързани със служителите по места (ДГС/ДЛС), дребни изпълнители, чиято цел е да 
влязат „законно” в гората и да вършат своеволия, прикривани от държавните служители. 

� Ниската стойност на услугата ще се компенсира от гората, ще се правят няколко курса с един 
превозен билет, ще се играе с плътността на дървесината, ще се правят евтини сортименти и 
т.н. Проверките от страна на ДАГ/ИАГ показват много от възможните начини на злоупотреба 
и всичко това е за сметка на българската гора. 

� Не се прилага продажбата „на корен” по известни съображения (парите се привеждат в 
ДАГ/ИАГ и ДГС/ДЛС не са заинтересувани), въпреки, че това остава сигурния начин за 



увеличаване усвояването на ЛесФондовете, както и за туширане последиците на кризата 
като цяло. Не е възприето предложението на БУЛПРОФОР за промяна на ЗГ (при последната 
му редакция) в тази посока, като антикризисна мярка!? 

� Всичко това се прави в рамките на неизпълнен ЛесФонд. Т.е. ДГС/ДЛС вместо да се стремят 
да усвоят по-висок процент от лесосечния фонд по ЛУП (търсенето е налице!), те се стремят 
на база малкото изпълнение в натура, да реализират максимален оборот и приходи. 
Разликата /ножицата/ между крайната/продажна цена и тази за услугата предоставяна от 
фирмите, им осигурява някакъв комфорт... но не и стимули за достигане на разчетите. 

� Ако сега при някакъв все пак контрол от страна на ИАГ са налице такива драстични 
несъответствия, които обричат предприемачите, то какво може да се очаква, когато ИАГ с 
РДГ напълно се оттеглят, а ДГС/ДЛС станат абсолютно самостоятелни държавни 
предприятия, които формират резултат и се самоиздържат? 

� Според мнението на фирмите, предварително може да се предвиди отрицателна позиция на 
ДГС/ДЛС относно усвояемостта на ЛесФонда им, продажбите на корен, работата само с 
доказани фирми от белия сектор, но естествено това е тест за всички тях, за тяхната 
готовност да приемат новите  реалности и политическа воля за промяна на статуквото. 

� През 2008  год се продаваха големи количества опожарена дървесина, която е по-лека и 
цената на тон, фактически е за по-голямо количество (мярката е различна! А това е масова 
практика - ДГС/ДЛС играят с количествата и мерните единици – тон/куб.м...!!! 

� Опитите за ултимативно централизирано формиране на цените за добив на дървесина не 
позволява отчитането на специфичните условия на работа в отделните ДГС, или на групи 
ДГС със сходни условия, в т.ч. гъстотата на пътната мрежа, сложността на терените, 
квалифицираната работна ръка и т.н. 

� Нелоялна конкуренция от страна на ДГС/ДЛС, които директно сключват сделките за доставка 
на дървесина на твърда цена с крайните потребители. Това може да е по желание на 
последните, но не може да става за сметка на предприемачите, които са по средата на 
веригата. 

 
 

Изп.Директор на ИАГ г-н Бисер Дачев внимателно изслуша аргументите и исканията на 
представителите на горските предприемачи и заедно с г-н Стоян Кънев активно участва в 
диалога с аргументи и мнения, в смисъл: 

 
� Не може да се толерира неизпълнението на годишните разчети за ползуване на дървесина, 

което както се вижда се компенсира на гърба на дърводобивните фирми. Директорите не 
искат да организират изпълнението на ЛУПа, не им се работи, измислят се различни 
причини, дори сега, когато пазарът започна да се съживява. Това обаче си има граници и ИАГ 
има ясна позиция, която е към увеличаване на дъводобива. 

� Оптимизация на списъчния състав на ДГС/ДЛС още не се е състояло... и оттам резервите са 
големи. Директорите не смеят и не желаят да нагазят в тези дебри, но това е един от 
начините да се оптимизират приходите, респ. – възнагражденията, вместо актуалната сега 
практика, която унищожава предприемаческия бизнес.  

� Не трябва да се допуска унищожаване на почтените легални фирми, които са от светлата 
страна на бизнеса, като се толерират съмнителни практики.... 

� Излиза, че предприемач.фирми трябва да работят на загуба, а това е несъстоятелно... Нали 
се направиха разчети и се показаха резултати, откъдето се видя, че няма намаление, а даже 
увеличение в цените на услуги спрямо 2008 г.?! Как е станало това? – Не са отчитани 
коректно мерните единици, големи количества обгоряла, ледоломна и пр. нестандартна 
дървесина е отчитана, на ниски цени .... 

� Продажби на корен са обмисляни още при предишното управление, но именно клаузата за 
превод на парите във фонда, а сега в ИАГ прави прилагането му не особено приемливо за 
ДГС. Въпроса е какво може да се направи при сега действащия закон – през следващата 
година. На корен  могат да се продават определени количества през 2010 год, като 
изключение за доказаните по-големи предприемачески фирми. Това по някакъв начин трябва 
да се заложи. Още повече, че имаме голям дефицит в изпълнението на разчетите за 
дърводобив (по ЛУП). 

� ИАГ по никакъв начин не толерира и ще се бори всячески с уродливи практики като 
описаните (заобикаляне на закона чрез раздробяването на партиди и възлагане на 
приятелски фирми, формирането на „черни каси” и фактическото толериране на сивия 
сектор...) 



� В системата на горите следва да работят само фирми, чиято дейност е легална, спазващи 
изискванията на цялата съответстваща нормативна уредба.  

 
*  *  *  *  *  *  *   

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Предприемачите членове на представителните браншови организации не търсят 
някакви привилегии за себе си. Те настояват:  

� Да бъдат отчетени реалностите и да се заплащат услугите, които предоставят  
дърводобивните фирми в пълен размер. Достигнатата през 2008 год цена на 
дървесината, в т.ч. на услугата „дърводобив, извоз, подвоз и товарене” не 
навсякъде може и трябва да служи за базова спрямо цените през 2010 г. 

� Реализирания от ДГС/ДЛС принаден продукт (резултат) да не е за сметка на 
предприемачите (цената на услугата, която предоставят), а на база увеличен размер 
на ползуването, което разчетите (лесосечния фонд по ЛУП) позволява. 

� Да се търси сметка от директорите, които толерират незаконните практики по места, 
в т.ч. вместо да поддържат взаимоотношения с коректни фирми и данъкоплатци, 
стимулират сивия сектор в горското стопанство.  

� Да се премине спешно (още от началото на 2010 год) към процедури за отдаване на 
комплекс от дейности за по-големи участъци от ДГС/ДЛС за цялата година, както и 
към продажби на корен. В тези процедури да се допускат само доказали 
възможностите си и коректни фирми. 

� Да не се залагат в бъдещия закон за горите пораждащи конфликт и ограничаващи 
конкуренцията текстове и регламенти, в т.ч. и най-вече относно дейността на 
ДГС/ДЛС като предприятия. 

 
 
Резултати от срещата: 
 Инж. Бисер Дачев се разпореди да се подготвят решения в следните насоки: 

� Да се предвиди специална точка в дневния ред за предстоящия колегиум на ИАГ с 
участието на Началниците на РДГ (17.12.09), като в тази връзка се изиска мнение и 
предложения от всички тях по така поставените въпроси, в срок до 11.12.09.  

� За 2010 год да се осигури едногодишна заетост (до влизането на новия ЗГ в сила) за 
доказани коректни фирми, на базата на процедури за продажба „на корен” и/или за 
изпълнение на комплекс от дейности по ЛУП.  

 
ЕФЕКТ от срещата предприемачите ще очакват в обозримо бъдеще, а конкретни решения – още до 
края на 2009 год.  
 
Представителните браншови организации обмислят отсега своите бъдещи стъпки вслучай, че 
техните разумни предложения и искания не бъдат удовлетворени. 
 
Обобщил и написал: 
 
Инж.Антоний Стефанов 
Председател на БУЛПРОФОР 


