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ОТВОРЕНО ПИСМО  
ДО  

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Г-н БОЙКО БОРИСОВ 

 
 
 
ОТНОСНО: Случаят „Свилоза” и интервю на собственика Красимир Дачев пред Агенция  

„Фокус” от днес 27.12.2010 год., Всъщност –  
за реформата в горския сектор и за съдбата на един нов закон 

 
 
Уважаеми г-н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
Реакциите от това интервю сред членове на „БУЛПРОФОР” са еднозначни! Тази сутрин те са чули 
груби манипулации от страна на г-н К.Дачев, които нямат нищо общо с действителността. 
 Предприемачите са разтревожени особено и след Вашата реакцията в края на изтеклата седмица, 
което заедно с едно такова интервю и едва чутата днес реакция на Зам. Министъра доц.Георги 
Костов, излиза че липсва силната ръка на правителството, която може да защити пазарните 
порядки в горския сектор. Защото това което иска г-н К.Дачев е връщане към командно 
административния подход, с който от 1997 година насам се разделихме. Наистина с много 
проблеми, но пътя ни е един и както в останалите европейски страни ние трябва да го следваме.  
 
Категорично се разграничаваме от желанието изразено от г-н К.Дачев – държавата да започне 
тепърва да се вживява в предприемач и самостоятелно да извършва услугите по дърводобив. Това 
съвсем ще обезкуражи предприемаческата гилдия и вместо напред ще ни върне с години назад. 
Ние очакваме с новия закон нещата да се променят и той наистина дава подобни гаранции (с 
измененията вкарани и приети на 2-ро четане от КЗГ).  
 
Т.нар. големи ползуватели (като Свилоза + още 7 предприятия) са много прави да търсят 
сигурност на доставките и по-ниски цени за дървесината. Но на пазара има и други потребители. 
Те искат същото. Какво се прави в такива случаи в белите държави - процедури... Но това пречи на 
Свилоза, и на другите големи ползуватели. Те искат да могат да купуват директно от Агенцията по 
горите и на най-ниски цени, днес и веднага... Този конфликт не е от вчера... Досега те винаги са 
имали преференции и са купували директно от Агенцията, но това е непрозрачно, обвиненията 
валят отвсякъде и към всички. И с право, защото няма ясни правила. Защо ТЕ искат да купуват за 
10лв/м3, докато другите купуват за 20 напр.? това нормално ли е? Потърпевши винаги са 
дърводобивните фирми, а също и държавата (!) Държавните горски и ловни стопанства 
(ДГС/ДЛС) все пак досега се съобразяват с големите ползуватели и намаляват цените за услугата 
дърводобив, за да не оскъпяват прекалено цената на д-ната, вместо да намалят двойно състава от 
служителите си, който е най-раздутия в цяла Европа. Нека К.Дачев това да атакува, а Вие г-н 
 Борисов разпоредете „уволнения” и там, вкл. и на някои от „вашите” новоназначени директори, 
защото корупционните схеми са жестоки. Това оскъпява материалите, а причина за несигурност в 
доставките са безконечните процедури. (те пък са инструмент на вездесъщите директори!) Ако 
това се оправи – както е в „белите държави” – да има по една, максимум по две процедури 
годишно за продажба, то и корупцията ще е по-малко и планирането ще е по-реално и ще има 
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прозрачност на условия и цени. Ето това е което всички искаме... а не държавата да влошава още 
повече конкурентната среда в която се работи. Това не е в интерес и на „големите” ползуватели. 
 

Скандинавския модел е една алтернатива, но иска някой да чете и да гледа какво и как става по 
света. Там всички тези големи (ама в пъти по-големи от нашите) ползуватели купуват веднъж в 
годината (а от частните собственици на гори които там преобладават и за по-дълъг срок), цялото 
ползуване на корен и от своя страна се договарят с предприемачите. Между тях корупция няма и 
не може да има. Има договаряне с доказалите се предприемачи, евтини цени на дървесината и пак 
покупки на огромни количества от Русия... Във Франция и другаде – процедурите са за добив „на 
корен” и веднъж в годината. 
 
Да но нашите "горски" при действащия закон нямат сметка всичко да е открито и при ясни 
правила. Те и партийните схеми (вкл. и сега!) продължават да толерират корупционните практики. 
И Свилоза (Дачев) и Кроношпан, и Лесопласт, и Габровница и т.н. всичките срещу това да се 
борят, защото в скоро време няма да има фирми, които да секат...те една по една фалират или се 
вписват в сивия сектор, за да оцелеят.  
 
Значи предприемачите не са посредници, те се избират за изпълнители от ДГС/ДЛС и те не 
продават дървесината, която секат. Освен когато се нареждат и те на опашката да купуват и се 
вживяват в търговци, за да спечелят някой лев, след като дърводобивът им често е на загуба! На 
пазара има нужда обаче и от такава търговска дейност, защото има хиляди микро, малки и средни 
преработвателни и мебелни предприятия, които по всяко време търсят дървесина в по-малки 
количества. Има население което се отоплява на дърва. Тези търговци „посредници” по 
презумпция имат много малко досег с „големите” ползуватели, които купуват дървесината 
директно от Агенцията по горите. А и всеки сам е свободен да се явява на конкурси и без 
„посредник” сам да закупува необходимите му сортименти. Истина е също и това, че основно 
 поради икономическата криза през последните 1-2 години, изградените преди взаимоотношения 
значително се предефинираха и това не удовлетворява вече някои от големите ползуватели! 
Цените на дървесината, напр. в Румъния стана по-конкурентна, но това е защото тяхната лея при 
кризата се обезцени и сега тяхната агенция е доволна, че продава на по-ниски цени. 
 
В европейските страни, а и в цял свят горските предприемачи са онова звено, без което нито 
гората може да се развива нормално (и устойчиво), нито преработвателите да получат дървесината 
от която се нуждаят. У нас фактът, че те работят основно по заявка на Държавата (собственик на 
75% от горите), а тя после продава дървесината може да се избегне. Тя обаче се опасява, че ако 
фирмите и добиват, и продават, ще прехвърли печалбата на тях, вместо да я запази за себе си (а то 
сега една печалба!?). Затова от 2004 година насам Агенцията по горите продава сама дървесината. 
Посредници използуват К.Дачев и другите, защото не му стига това което се предлага 
(количество, цена, и по етапно) – общо добиваните количества в България са малко – около 2 пъти 
по-малко от предвиденото и 3-пъти по-малко от възможното! Но за това има и „обективни” 
причини – липсват горски пътища, техниката е стара и неефективна, работната ръка е 
нискоквалифицирана и в напреднала възраст. Тук са резервите, които Дачев и Държавата трябва 
да използуват, а не да раздават с лека ръка правосъдие.  
 
В заключение:  
Ние сме за максимално бързото преминаване към нова, по-добра организация на услугите и на 
продажбите, а не за стопиране на Новия закон, който се опитва това да направи. 
 
През последните дни се убеждаваме, че явно в ход влизат отново „аргументи”  на противниците на 
новия Закон за горите. Те от 2004 година насам не могат да се успокоят, че тогава в НС не мина 
проектът им за „Национална горска компания” – една мега монополна структура, чиито радетели 
вече си бяха подработили комисионните за закупуване на горска техника от Държавата! Сега явно 
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се опипват Вашите реакции г-н Борисов, защото Вие вече направихте едно прибързано (според 
нас) изказване без да сте запознат цялостно с проблемите. Те очакват и разчитат на Вашата 
диалогичност, и както в други подобни случаи, да вземете другата страна, като евентуално спрете 
закона. За съжаление и Министър М.Найденов, доколкото е известно, поради неясни и за нас 
съмнителни причини, също е фен на такава една постановка и не бърза с приемането на закона.  
Но кого обслужва това. ...Може да се види в повечето ДГС/ДЛС – сегашното безвластие 
/беззаконие!/ обслужва най-вече техните директори и техните приближени фирми. Те искат 
колкото се може по-дълго това да продължи, защото „я колко много гора има...” казаваше Доган, 
казват за съжаление и сега... И парите /комисионните са гарантирани... Тежко и на тази гора! 
 
Но явно г-н К.Дачев не се замисля, че го използуват. Ние знаем например, че „Кроношпан” и 
други от „големите” ползуватели, не споделят точно неговите възгледи. Да, проблемите при 
всички тях са много и се натрупваха през годините (горе изтъкнати), но самия оплют от К.Дачев 
днес проекто-закон, който той и другите явно не познават, макар и несъвършен, съдържа добри 
инструменти които позволяват решаване на повечето проблеми за които сега се говори.  
 
 
Уважаеми г-н Министър председателю, 
 
Това не е зов за спасяване на един или друг политик, на шепа или две чиновници и пр. Нашето 
писмо към Вас е за спасяването на българската горска предприемаческа гилдия.  
Когато подписвахме предизборно споразумение с ГЕРБ, ние разчитахме, че именно това ще се 
случи (бързо приемане на нов закон). А не че Държавата ще поема кормилото и ще постави на 
колене предприемаческата гилдия в горския сектор (както г-н К.Дачев иска). Това е най-глупавото 
на което сме свидетели от 20 години насам в горския сектор. Бизнес структури да се 
противопоставят една на друга!? 
 
Заявяваме най-категорично, че ако такова нещо се случи, сигнал за което ще бъде спиране 
приемането на 2-ро четане на Закона за горите, ние ще отнесем въпроса, чрез нашите европейски 
партньори на най-високо европейско ниво.  
 
Да на реформите и стига вече подобни изявления за горския сектор да тровят атмосферата – те 
обслужват определени интереси, но това не са интересите нито на „големите” преработватели, 
нито на предприемачите, нито дори на Държавата. Те ще убият и малкото конкуренция която все 
още има в горския сектор. 
 
Уважаеми г-н Борисов,  
Помогнете реформата в горския сектор да се случи възможно най-бързо, недейте я спира, защото 
това е нещото против което Вие не веднъж сте завявали, че се борите! 
 
Като съжалявам за малко по-емоционалния стил на това предизвикано бързо писмо, 
Оставаме с надеждата за Вашето разбиране и 
 
С почит, 
 
Инж.Антоний Стефанов 
Председател на БУЛПРОФОР 
Antony.stefanov@mail.bg   

 


