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СЪДЪРЖАНИЕ НА РАЗГОВОРИТЕ С АСФОР 
 

Лицензионен режим за горските предприемачи в Румъния 
 
� Има законово положение, че във всички гори могат да работят само фирми, които са 

лицензирани (със сертификат) за дърводобив, съгласно специална наредба. Наредбата 
по която се лицензират фирмите е изготвена от АСФОР и е одобрена от Министъра. 

� Изисквания към фирмите, за да се регистрират: представя се досие, което съдържа 
доказателства за: 

- Предмета на дейност на фирмата е точно дифиниран за дейности в горите – 
представя се Актуално състояние; 

- Договор с минимум заети лесовъди: до 10000м3/год – 1 бр.техник или 
инженер; при повече от 10000 м3/год – 1 инженер. (но особено стриктно се 
гледа да имат и в двата случая поне техник (в Румъния имат само 4-5 год. 
пълен курс на обучение за техниците) + копие от дипломата. 

- Нотариално заверен договор за покупка, вкл.чрез лизинг (не се признава д-р 
за наем!) на машини на името на фирмата; 

- Опит в дейността (представят се договори за досегашната дейност). 
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� Комисията по лицензиране е 9 членна: 4-ма представители на АСФОР; 1 п-л на 
Асоц. на недържавните собственици на гори; 2 п-ли на Министерството на 
Ок.Среда, Развитие на селските райони и Горите и 2 п-ли на РомСилва (държавната 
горска фирма = агенция по горите). Комисията има и 4-членен секретариат (2-ма от 
АСФОР и по 1 от РомСилва и МОСРСРГ). Председател е Министърът, а Зам.П-л – 
П-ля на АСФОР;  

� Работа на комисията: Заседания - по 1 всеки месеца за 2 дни заседание 
(практически 1 пълен ден). Досиетата се представят в секретариата, който 
проверява всичко дали е съгласно изискванията на наредбата (макс до 2 дни преди 
заседанието на комисията). След това и Комисията ги гледа и приема/отхвърля. 

� Предлагат за суспендиране /отнемане/ на лицензията (за сега 13 такива случаи). 
Сигналите за нарушения идват от техните местни структури (16 бр), от държавната 
инспекция по горите (към МОСРСРГ) към Комисията. Първо нарушителите се 
викат в комисията за разговор, дават се предписания и срок, които ако не се 
изпълнят после се отнема лицензията. Не могат всичко да обхванат и не малко 
случаи остават несанкционирани.  

� Документът – „СЕРТИФИКАТ” е форма, която съдържа декларираните 
характеристики за фирмата (брой персонал, техника, капацитет и пр.) 

� Без сертификат може да се сече само за собствени нужди, в собствена гора до 20 
куб.м д-на (за частни физически лица). 

� Всички лицензии се подновяват на всеки 2 години. Те са само за дейността 
„дърводобив”. Отделни лицензи има за „лесоустройство” но за тях има друга 
комисия и ред за лицензиране (наредба) / не е към тяхната асоциация. 

� В Румъния Съдът е отменил Лиценза за физически лица. 

� Не е задължително участието на фирмите в асоциацията сега, въпреки, че фирмите 
са зависими от регистрацията им, която фактически се управлява от нея. Мъчат се в 
техния Търговски закон да вкарат изискване за задължително членство, както е 
напр. в Германия и в други европ.страни, но за сега безуспешно. 

 

Взаимоотношения на АСФОР с РОМСИЛВА 

 

� Общата площ на ГФ е в Румъния е 6.315 мил ха. Недържавните гори (47%) са: 
общински (15%), на асоциации за обществено ползуване (нещо като нашите 
кооперации) и на индивидуални / физически/ лица (19%).  

� Продажбите са на корен (1) и на сортименти (2). 

� Общия размер на дърводобива в Румъния е ок.10 мил.м3. От тях РОМСИЛВА има 
квота и може самостоятелно да сече до 1,5 мил.м3 (но може и да ги възлага). 
Останалото количество се сече от лицензираните фирми. На регионално ниво обаче 
често се получават диспропорции: нелоялна конкуренция, защото местните ГС, 
клонове на РОМСИЛВА винаги си избират хубавите обекти. Продажбите на 
сортименти се правят с процедури. Водят преговори за това, първо да са 
процедурите /продажбите за задоволяване на нуждите на членовете на АСФОР ?! 
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� Забранено е на служителите в държавните структури да упражняват частна 
практика. Извън работното време могат ако искат да го правят, но само работа, 
която е извън кръга на служебните им ангажименти и връзки. (Това е обща забрана 
за всички сектори в Румъния – ако си горски напр., можеш да станеш шивач в 
извън работно време, но няма да можеш да шиеш и продаваш горски униформи!). 

� Контролът върху дейностите е от страна на Инспектората към МОСРСРГ, но също 
и от РОМСИЛВА /т.е. едновременно. Също има контрол и от страна на 
инспекторите по околната среда. Териториалните инспектори са по 1-2 за ГС / по 
РДГ, като общия брой горски инспектори е 350. 

 

АСФОР – устройство, управление, финансиране 

� 700 членове – дърводобивни фирми и фирми от първичната преработка на 
дървесина (дъскорезници, дробене и др.п); Имат 16 регионални структури в 
центровете, където са регионалните офиси на РОМСИЛВА. УС е от …12 души, в 
т.ч. председател, изп.секретар – отг.по финансовите в-си. 

� Общо 26 платени сътрудници, в т.ч. х 1 във всяка рег.структура, платен 
изп.секретар и сътрудници (широкопрофилни, в т.ч. 3 редактори  на списанието, 2 
от които са едновременно и преводачи и т.н.) 

� Приходоизточници (много важна роля за събирането играят – местните 
представители):  

- От членски внос: на база официално регистрирания/деклариран от фирмите 
оборот (приходи от дейността) – по специално разработена скала. 

- 30% от таксата за лицензиране (сертифициране) остава за тях (останалата 
част е за възнаграждения на участниците в омисията, за такси и данъци); 

- От консултации: за обособяване на досиетата за кандидатстване за 
лицензиране (х 40 Евро); разработка на програми, напр. по ПРСР и други 
на тяхното правителство; 

- От таксите за участие в Изложението за дърводобивна и дървопреработваща 
техника – 50% от чистия приход (след облагане). Организатори са по ½ 
АСФОР и РОМСИЛВА; 

- От списанието „Горски меридиан”, което те издават в 6 бр/годишно – от 
реклами и абонамент. 

� Техни членове участват в няколко програми  

- по EU фондове: по 2-те мерки на ПРСР основно: 123 за оборудване (само за 
преработвателите – за производство на чипс и брикети). И те се борят за 
следващия период да могат да кандидатстват и дърводобивните фирми по 
тази мярка; 125 мярка за пътища. 

- Програми финансирани от Държавни фондове: 1) за условия на труд за 
горските работници; 2) за Опазване на околната среда – оползотворяване 
на отпадната дървесина. 

 


