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ОТНОСНО: Оттегляне на представителят на БУЛПРОФОР от Комисията по чл.3, ал.1 на 

Наредба#1 „За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска 
практика и за извършване на дейности в горския фонд” и 

 Преразглеждане /обезсилване на вече издадени удостоверения 

Уважаеми господин ДАЧЕВ, 
 

По информация от нашия член в Комисията – инж.Даниела Петкова, в последните заседания масово 
се издават удостоверения за частна лесовъдска практика на служители от ДГС/ДЛС, съгл. Чл.39 на ЗГ, 
както и за дейности в горите, съгл. Чл. 57а от ЗГ. Комисията работи в непълен състав (липсват останалите 
представители на НПО) и подхожда определено снизходително и тенденциозно към заявителите, които са 
служители на ДГС/ДЛС и към самите тях като структури на ИАГ.  

Регистрацията за упражняване на частна практика и дейности от страна на служителите в 
ДГС/ДЛС и на самите тях като „търговци” ( презумпцията на чл.57a, ал.2 от ЗГ е съвсем друга!) е 
красноречив акт за унищожаване на частния бизнес в горите! Ние приемаме тази тенденция за 
целенасочена практика на ИАГ към ликвидиране и на малкото частни фирми работещи в областта 
на дърводобива и лесокултурните дейности.  

 
В тази връзка заявяваме следното: 
Задълбочават се тенденциите за влошаване климата на работа в горското стопанство, изтъкнати 

пред Вас на срещата на 01.12.2009 год и в Меморандума от нашата среща. Към днешна дата, вместо да има 
поне малки изгледи за подобряване на ситуацията, сме свидетели на драстично погазване на условията за 
лоялна конкуренция, което би следвало да е основна грижа на едно национално ведомство от страна 
членка на ЕС. Това се прави ежедневно от вашите поделения/структури по места, които нарушават 
Законовите и подзаконовите актове, но също и от най-високо ниво, напр. от въпросната Комисия, която се 
подчинява на една такава тенденция, налагана от ИАГ (това е очевидно).  И което е по-лошо – на думи се 
говори едно, а на практика се върши друго. Малкия и среден горски бизнес – там където е останал 
и/или не се е подчинил на корупционна схема на някой директор, бива задушаван директно. 

 
Задача на БУЛПРОФОР и на другите браншови организации от сектора е да осигурим конкурентна 

бизнес среда за горските предприемачи. Ако не срещаме разбиране на съответно оправомощените органи в 
България, ще го направим с/чрез партньорските ни организации в Европа и по техните канали в ЕК! 

  
Призоваваме Ви г-н Дачев да преразгледате (и обезсилите) всички издадени досега 

удостоверения на служители в горите, както и на структури на ИАГ (ДГС и ДЛС), и също така да не 
разписвате нови такива. Дотогава ние изтегляме своя представител в Комисията – инж. Даниела Петкова. 

 
Ние си запазваме правото да атакуваме Вашите актове за издаване на удоствоерния, както и 

основанията за това  във ВАС на РБългария, като неправомерни. 
 
 
С почит: 

Председател на БУЛПРОФОР:                                     
Инж. Антоний Стефанов 


