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До: ПП „ГЕРБ” 
 

П О З И Ц И Я 
/неизпратено до изясняване официалната позиция на ПП „ГЕРБ” по ЗГ/ 

 
НА 

  
� Съюз на горскотърговските фирми в България, представлявана от Инж. Кристина 
Пухалева – Председател на УС; 

� БУЛПРОФОР - Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски 
предприемачи в България, представлявано от Инж. Антоний Стефанов – Председател на УС; 

� Асоциация на горските фирми,   представлявано от Иван Пенков  - Председател на УС 
  

като представители на браншовите и работодателски организации от 
горския сектор сме упълномощени да заявим следното: 

През 2009 година, ние се обединихме и подкрепихме с предизборно споразумение ПП 
ГЕРБ, защото тя пое ангажимент най-после да се сложи ред в управлението на сектора „Гори 
/Горско стопанство”, в т.ч.: да се сложи край на корупционните практики, на политическия 
рекет, на грубата и нелоялна конкуренция от страна на държавните горски структури спрямо 
частните фирми, което бавно, но сигурно ги води до фалит. 

 Напълно приехме анализите на екипите на СБ и на ЕБВР от 2008-2009 за слабостите в 
управлението и развитието на горския сектор.  

Бяхме силно окуражени със заявленията, че ролята на политиците ще се изчерпи със 
спечелването на изборите, а от там насетне ще поемат професионалистите, че корупционните 
практики на директорите на горските и ловни стопанства ще бъдат изкоренени, за да се даде 
път на истински можещите фирми и т.н. 

 

На настоящия етап ние констатираме следното: 

Горските предприемачи – микро, малки и средни фирми от цялата страна 
продължават и то с още по-голяма находчивост да се водят към фалит. 

Защото: 

� Директори искат разрешение от ИАГ да закупуват основни средства – машини и 
превозни средства, продължават да назначават работници /откраднати от 
предприемачите/ и т.н. Стандартното оправдание е винаги с фирмите, които нямат 
техника, нямат работници, правят нарушения и т.н.... ДГС и ДЛС подават документи и 
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се регистрират в Публичните регистри към ИАГ, като субекти за самостоятелно 
извършване на дейности в горите!!! 

� Продължава повсеместно практиката директори на ДГС/ДЛС да надробяват партидите, 
за да ангажират без процедури и други формалности малки „фирми” на съмнителни 
субекти, но винаги на „наш човек” 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 е 
причината да се провали скорошния опитът на ИАГ да се комплектоват обекти за 
дългосрочно договаряне с доказали възможностите си фирми. Просто ИАГ не 
може и няма инструментариум да влияе на самозабравящи се директори. 

� Дразнещи професионализма и честа на колегията и бизнеса назначения в местните 
структури на ИАГ – ДГС/ДЛС (единствено по политически признак), на хора без опит и с 
доказани стари „прегрешения”. Същевременно хора блюдолизци от няколко 
правителства назад, остават непоклатимо на постовете си, което намира негативен 
резонанс и в други обществени групи! Наши представители по места твърдят, че 
„октоподът” има разклонения и в нашата система и събитията от последните дни, с 
появата на втори вариант на проектозакона, го потвърждават! 

За разлика от 2007-2008 г, сега ние заедно с други заинтересувани лица участваме в 
изработката на проекта на нов Закон за горите и констатираме със задоволство решимостта в 
него да намерят място редица иновативни за нашето горско законодателство моменти. За 
съжаление по отношение на бизнеса, в него се залага „бомба със закъснител” (по израза 
не чужди експерти), защото нашето становище за мястото и ролята на държавните 
структури по места се игнорира!  

Защо? 

Видно от изнесените обстоятелства, познавайки до болка манталитета на горските 
ръководители по места, познавайки заложените механизми на управление в двата проекта на 
закон за горите, у нас се затвърждава мнението, че: 

в бъдеще, оправдавайки се със стремежа да формират положителни баланси и да 
осъществяват печалба на всяка цена, новите стопански субекти (ситуирани с новия закон)  
независимо от техния брой, ще бъдат много по-трудно контролируеми.  Действащите 
частни  предпреимачи или ще играят по тяхната свирка, или ще отидат в небитието. 

Очертаващата се за предприемачите безизходица ни накара да преосмислим възможните два 
варианта на развитие пред управлението на държавните гори (85% от всички). Дали наистина 
този модел с държавни предприятия е най-удачен, щом като цената за това ще бъде 
възстановяване на социалистическия тип управление и унищожаването на частния 
бизнес в горите? 

Има два възможни варианта: 
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1. ПП ГЕРБ избра да закрие самостоятелното горско ведомство и да създаде агенция под 
шапката на МЗХ (като второстепенен разпоредител с бюджетни средства). Съвсем 
логично е обаче, за такава конструкция на ведомството, функциите на поделенията по 
места да са от типа на старите лесничейства, които нямаха стопанска дейност и 
разплащанията се извършваха от и към бюджета. Те имаха основно регулаторни и 
контролни функции и възлагаха дейностите (а в по-стари времена ги извършваха сами). 

2. Моделът на развитие, който сега със закона се прави опит да бъде въведен, с „N” на 
брой държавни горски предприятия, които имат за клонове – ДГС и ДЛС, има за цел да 
регламентира стопанската дейност на държавата в горите, която изцяло да бъде 
откъсната от контролната. Този модел обаче предполага съвсем друга структура : 
холдингообразна, по-скоро клоняща към самостоятелно  ведомство, каквото беше ДАГ 
или някой от държавните холдинги в други отрасли на икономиката (напр. БДЖ, НЕК, 
БУЛГАРТАБАК и пр.) + инспекция, чието място е по-скоро в МОСВ (контрол на целия 
комплекс природни ресурси: води, въздух, почви, защитени територии + гори). Тогава 
ще се запази и надведомствения характер на контрола, без симулации, без конфликт 
на интереси, с респекта, който горите и горското стопанство заслужават!  

И тъй като ние вече сме водили и спечелили една битка (през 2003-2004 год нашите 
организации бяха сред най-яростните критици на проекта за Национална горска 
компания на зам.министър М.Плугчиева и го доказаха с икономически, социални и 
екологически аргументи пред представителите на Световна банка, Комисията по ЗГ в 39 
НС и т.н.), ние не искаме да водим подобна битка отново. Защото вярваме в здравия разум 
на правителството и лично във Вас, г-н Министър Председател.  

Във връзка с гореизложеното,  

Ние представителите на браншовите/работодателските организации от горското 
стопанство, сме упълномощени да заявим, че няма да подкрепим законодателните 
промени, ако същите не гарантират: 

� Недопускане държавните структури, поделения, звена, клонове да 
осъществяват конкурентна частна практика и стопански дейности присъщи за 
вече развилото се частно предприемачество. 

� Забрана за ДГП и техните клонове - ДГС/ДЛС да закупуват горска техника и 
екипировка, защото това е начин за източване на държавни средства по 
схемите познати от САПАРД. 

� Публичните регистри на лицата с удостоверения за упражняване на дейности в 
горите, се поддържат от национално представителната браншова организация в 
сектора «Горско стопанство» на браншовите сдружения, която трябва да намери 
място в  закона за горите.  

� Гарантиране на дългосрочно договаряне на дейности в горите, вкл. за комплекс 
от дейности за срока на изпълнение на лесоустройствените проекти. 
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���� Свободно, пазарно определяне на цените на дървесината и на другите горски 
продукти. Въвеждане на борсови механизми за продажба на дървесината. Приемане 
на гъвкава ценова политика и диференцирани тарифни такси според 
сложността и отдалечеността на обектите за работа, вкл. 0-ва такса. 

���� Департизация / забрана за членство в партии на определени нива в ръководния и 
изпълнителския персонал. Прекратяване намесата на членове на парламента в 
работата на горската администрация. 

���� Поемане разходите за горското планиране, както е това за горската инвентаризация, 
да става за сметка на бюджета на ДГС/ДЛС, вместо от държавния бюджет. По този 
начин да се избегне изкуственото раздробяване на тези неразривно свързани 
дейности и тяхното двукратно оскъпяване. 

���� Възлагане на управлението на твърдо и трайно установени горско/ловно-
стопански единици (ДГС/ДЛС) с Мениджърски договор за изпълнение на 
Лесоустройствения и Ловоустройствения проекти и програми с цел постигане на 
оптимални показатели. 

���� С оглед постигане на по-голяма прозрачност и граждански контрол над 
дейността на горското ведомство, да се създаде «Консултативен съвет», с 
участието на основните групи заинтересувани лица в горския сектор, но не с 
камуфлажни, а с реални функции, свързани с решаване и приемане на основни 
въпроси и документи в горското стопанство, вкл. на промени в нормативната уредба, 
в който задължително участват заинтересуваните браншови и екологични 
организации. 

Настояваме за максимално бързо внасяне и приемане на закона, което не изключва 
неговото широко представително обществено обсъждане.   

Не искаме и няма да допуснем корпоративни и политически интереси да 
продължават да унищожават нашето национално богатство – ГОРИТЕ. 

София, 10.03.2010 година 

„НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „ГОРСКО СТОПАНСТВО”  
- в процес на учредяване 

 

БУЛПРОФОР -Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи 
в България  – инж.Антоний Стефанов, 

 

Съюз на горскотърговските фирми в България 
 инж. Кристина Пухалева, 

 

Асоциация на горските фирми в България 
 Инж. Иван Пенков 

 


