
19.05.2005 г.  АГФБ – БУЛПРОФОР, Среща на горските предприемачи за нов ЗГ в 41НС – Какво и Как трябва да се промени? 

 

МЕМОРАНДУМ 
Основни искания на бизнес структурите - 

представителни за предприемаческия горски бизнес в България 
 
На 19.05.2009 г. в к.с. Старозагорски минерални бани се състоя специална среща на членове 
на 3-те представителни организации от горския сектор: „БУЛПРОФОР – Браншово сдружение 
на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България”, „Асоциация на горските 
фирми в България” и „Съюз на горско-търговските фирми в България”.  
 
Предмет на обсъжданията беше: 

- Актуалното състояние и взаимоотношенията в горския сектор – предложения за по-
добра бъдеща регламентация;  

- Разработката по проекта „Подпомагане на реформата на горския сектор в 
България” – с р-л Михаел Зутер (У-л на Австрийски Държавни Гори); 

- Запознаване с разработка на експерти (от ПП „ГЕРБ”) относно бъдещото развитие 
и структуриране на Горското ведомство и на отрасъла „Горско стопанство”. 

 
Членовете на трите представителни браншови организации се обединиха (с пълен консенсус!) 
около следните, основни (екзистенциални) искания, които те ще отстояват да бъдат  
отразени в новата горска нормативна база (Горска стратегия, Закон за горите, ППЗГ и 
пр.) : 
 

1. Стопанската дейност в ДГФ се отдава чрез възлагане на предприемачески 
фирми. ДГС/ДЛС като държ.икономически субекти на местно ниво, са звена за 
икономическо управление за изпълнение на ЛУП !!! А не са изпълнители на 
икономическата дейност. Нея те я възлагат на предприемаческите фирми! Категорично 
да се каже. (Изключения от това правило, в които ДГС/ДЛС сами да извършват 
дейности в горите, се допускаха от някои от участниците в срещата, единствено за 
случаи на природни бедствия и каламитети, и други когато няма кандидати - частни  
фирми.) 

2. Атестация на фирмите, участващи в дървопроизводствената и дърводобивна 
верига, което представлява основен критерий за тяхната професионална 
компетентност. Атестационната процедура и издаването на сертификат за 
правоспособност са компетенция на браншовите организации / Конфедерация и се 
признават от Държавната горска администрация за основна „препоръка/референция” за 
работа в ДГФ. Обучение и квалификация на фирмите и техните работници – са 
елемент на атестационната процедура и са задължително условие.  Създаване на 
национален център за обучение и акредитация на предприемачи в ГС и Дърводобива – 
наш твърд ангажимент, който ДАГ зачита. 

3. НУЛЕВА толерантност към корупцията и нелегалните дейности в горите – 
двустранно – и за служители, и за фирми! 

4. Приемане на гъвкава ценова политика и диференцирани тарифни такси според 
сложността и отдалечеността на обектите за работа, вкл. 0-ва такса. 

5.  Въвеждане на работещи механизми за средносрочно и дългосрочно договаряне 
за извършване на дърводобивни и други услуги в горите ДГФ, на основата на 
Лесоустройствения проект, на реалните производствени възможности, взаимната 
сигурност и прозрачност. Пълна информация за услугите, вкл. по интернет (на 
централно и регионално ниво). Недопускане на директни преговори. 

6. Въвеждане на гъвкави механизми за продажби на едро – на големи партиди 
дървесина, периодично  (на 6-месечие и годишно) от постоянни складове за 
индустриалните предприятия и за други по-малки потребители. На подобни сесии (при 
фиксирани прозрачни условия) могат да се отдават за ползуване и комплекси ГФ (ДГФ  
и ОГФ), и/или годишния Лесосечен фонд за добив на корен (определена част от 
него).   



7. Осигуряване на достатъчно надежден механизъм при договаряне на добив на 
дървесина и други услуги, което позволява изключения от закона за обществени 
поръчки / изцяло извън ЗОП. 

8. Въвеждане на ясни стандарти (количествени и качествени) при категоризацията на 
дървесната продукция. (Европейската класификация се ползува с доверие от 
горските предприемачи, но държавната администрация не работи по нея?!) 

9. Може да има „ключови клиенти” вътре в бизнеса, т.е. между различните му клонове, 
като напр. дърводобивните и дървопреработвателните фирми. Но не е допустимо и не 
може да има „ ключови клиенти” между Държавата и бизнеса (във всичките му 
клонове и разновидности). Единствена „преференция” (в определени рамки) е 
допустима за местните фирми (в определен регион), но само на равнопоставена 
основа с останалите участници на пазара. 

10. Мястото на браншовите организации и на тяхната представителна конфедерация 
да намерят специално място (раздел) в бъдещия НОВ Закон за горите. 

11. Горския сектор да бъде определен за приоритетен (подобно на земеделието и 
туризма) в България. Това трябва да направи по-възможни различни инструменти за 
бизнеса, като напр.: кредити или гаранции за машини/оборудване, преотстъпен ДП, 
/данък за ФЛ, намален р-р на ДДС за дървесината (антикризисно) и др.п...... 

 

Този пакет с основни искания на горските предприемачи се предоставя на всички 
заинтересувани страни, които биха поели ангажимент да ги включат в своя дневен ред, вкл. 
и най-вече за отразяване в един НОВ Закон за горите, какъвто всички участници в срещата 
очакват възможно най-бързо. 
 

Присъстващите също възприеха, че са необходими и няколко основни решения, които да 
намерят най-спешно място с промяна още в действащия ЗГ, преди процедурата по 
приемане на новия ЗГ. Такива спешни мерки са например: 
 

- Гарантиране на дългосрочност на договорите за услуги в дървопроизводствения 
процес. 

- Приемане на гъвкава ценова политика и диференцирани тарифни такси според 
сложността и отдалечеността на обектите за работа, вкл. 0-ва такса. 

- Премахване конфликта на интереси при изпълнение на разностранните функции от 
различните структури на ДАГ. 

- Пълна равнопоставеност на различните оторизирани по закона отговорни лица 
(частнопрактикуващи лесовъди назначени от собствениците, служби на общини, 
кооперации и др., с подобните служители и служби на ДГС/ДЛС). 

- Възстановяване на забраната за упражняване на частна лесовъдска практика за 
служителите в ДГС/ДЛС/РДГ/ДАГ. 

- Да се забрани достъпът за дърводобив и др.стопанска дейност в горите на 
непрофесионалисти, в случаите когато такава се допуска,  а именно – в собствените 
гори на заявителя. 

- Въвеждане на силно/драстично завишени финансови санкции за установени случаи на 
нарушения, както за служителите в ДГС/ДЛС/РДГ, така и за изпъ ителите на дейности в 
горите – регистрирани фирми. 

Организатори на събитието: 
       Инж.Антоний Стефанов   

П-л на УС на БУЛПРОФОР 
 

     Инж. Иван Пенков   
П-л на УС на АГФБ 

 

Инж. Кристина Пухалева   
П-л на УС на СГТФБ 


