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 ОТНОСНО:  
Даване възможност на горските дървопроизводители – предприемачи (подсектори 
дървопроизводство и дърводобив) да кандидатстват по еврофондовете и за по-
ефективно усвояване на средствата по „горските” мерки на ПРСР в текущия и за 
следващия програмен период  

 
 
Уважаеми господа, 
 
Обръщаме се към всички вас с настойчивата молба, да съдействате за преодоляване на една 
несправедливост, която е в основата на много от диспропорциите в развитието на горското 
стопанство и предприемачество в България.  
 
За голямо съжаление демократичните промени в Р.България преди 20 години, не можаха да очертаят 
една по-добра перспектива пред дърводобивните и залесителните дейности в горите. В основната си 
част тези дейности и сега се осъществяват с амортизирана и непригодна към съвременните условия 
горска техника, в повечето случаи още от времето на социализма. Това пречи да се реализират 
добрите намерения за устойчиво ползуване, респектиращо опазване на горите, биоразнообразието и 
пр. съгласно Паневропейските критерии, а така също да се съблюдават дори елементарни изисквания 
за безопасни и здравословни условия на труд. 
 
В голяма степен очаквахме, такива възможности да се предвидят с новия  Regulation №1689 на СЕ. Уви 
с нея горския сектор продължава да бъде пренебрегнат, за разлика от земеделския. Има специални 
мерки за земеделските производители, (в БГ те още по предсъединителната програма САПАРД се 
възползуваха и се преоборудваха със съвременна и високопроизводителна техника!). Но горски 
производител – такова понятие липсва?!  И това е само едно от доказателствата за двойния аршин с 
който СЕ /ЕК, респективно и у нас се разглежда горското стопанство и свързания с него дърводобивен 
горски сектор и базираната на горите горска индустрия. 
 
Следващите 2 илюстрации много добре показват мястото и значението на горските контрактори*. 
 
 



___________________________________________________________________________________________________ 
БУЛПРОФОР – Предложения за промени в Регламент 1689 /2005 г, и на Българските документи по ПРСР, 01.2011г.  
 

2 

 
„В по-голямата част от времето, 
предприемачите са невидими, 
защото работят обичайно в 
отдалечени гористи места, но те 
са навсякъде, където се добавя 
стойност в горските 
производствени вериги” (*) 
 
В България около 75% от горите са 
държавна собственост, и в тях, както и 
в недържавните гори – горските 
предприемачи /частни фирми, 
контрактори осъществяват 
дърводобивни и транспортни и др. 
дейности. Значи на 100% дейността в 
горите на БГ се осъществява с изцяло 
амортизирана техника, чиято средна 
възраст е към 15-20 години.  
 

 
 

 
Поради добре известни причини /те 
са общовалидни и за другите страни 
от ИСЕ/, българските контрактори не 
могат да си позволят скъпоструващи 
инвестиции в нова техника. 
 
От своя страна недържавните 
собственици, които са допустими  
бенефициенти по мярката 122 
„Подобряване икономическата 
стойност на горите” от ПРСР са 
съвсем малко на брой, защото 
собствеността е маломерна/ 
разпокъсана, а кооперирането е 
бавен и несигурен процес. За 
съжаление не се допускат до 
директно кандидатстване и 
създадените специални техни 

структури (напр.фирми на общините.)  
 
Излиза, че в България, само единици ще могат да се възползуват от възможностите на мярката 
(!) докато в същото време нуждите са неописуемо големи! 
 
От друга страна поради големия процент на държавна собственост върху горите, предприемачите в 
основната си част работят по договори с държавните структури, които по дефиниция също не могат да 
бъдат бенефициенти. Т.е. предприемачите дори и да можеха да кандидатстват, това би било 
недопустимо, когато косвения бенефициент  са  държавни горски и ловни стопанства. (Само като 
информация – сега приетия Закон за горите позволява сключването на дългосрочни договори с 
предприемачите и това е допълнителен стимул и аргумент, каквото изискване съществува за 
„земеделските производители”, за да кандидатстват по аналогичната мярка за земеделска техника). 
 
В редица европейски държави, въпросът не стои така остро, защото там сигурността и законите са 
много стриктни, горските предприемачи се възползуват от различни национални фондове и достъпни 
банкови заеми. (В Румъния дори се възползуват от ПРСР, която е приета и се прилага много по-
либерално спрямо контракторите (!). Някои държави са осигурили възможност, горските предприемачи 
да бъдат бенефициенти напр. по ОП „Конкурентоспособност” . За съжаление това не е възможно в 
България, тъй като МИЕ е възприел практиката по ОП „Конкурентоспособност” да могат да 
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кандидатстват само фирми, чийто предмет на дейност е в сфери различни от селското, 
горското, ловното и рибното стопанства. (Тук приложени: Указания-2 ”Демаркационна линия...” 
и Заповед РД-07-316 от 29.11.2007 г. за утвърждаване на "КИД-2008"). Чрез рестриктивния 
инструментариума на „КИД” на НСИ (тук приложен ведно с нашето предложение за промяна на КИД), 
изпълнителния орган по програмата поставя ограничения и за онези фирми, които се занимават 
с чисто производствени дейности, като производство на дървесина и добив на дървесина.  
 
Основателно може да се зададе въпроса, дали това не е целенасочена политика, специално в 
България, където засега се оказва много лесно да се прехвърлят пари от една мярка в друга (досега 
най-често от горските мерки по САПАРД към някоя от закъсалите финансово /вкл.поради източване/ 
„земеделски” мерки). Затова събитията през последните години, ни правят особено чувствителни по 
въпроси като:  

„Дали и сега след преминаването на горския сектор под „шапката” на земеделското 
ведомство, то ще продължи да подминава въпроса с горските производители и по този начин 
ще поддържа ниско нивото на бенефициентите, което да позволи отново пренасочване на 
пари към други мерки на програмата?! Т.е. Дали и сегашното ръководство на МЗХ  няма да 
поддържа същата линия на открита дискриминация спрямо „горските мерки”, респ. към 
горския сектор? 

 
За решаване на тези основни за нас въпроси, още в периода 2007-2008 предприехме специални 
инициативи, в т.ч.: писма и срещи в МЗП, МИЕ, ДФ „Земеделие – РА” и ДАГ (тук приложени писма); 
семинар в Брюксел, чрез ENFE – представителната европейска организация на горските предприемачи, 
с отправено предложение (*) до СЕ да се обсъдят и приемат няколко съществени промени / 
актуализация на регламент R-1698/2005/, което би могло да се направи в предстоящия период на 
планиране (тук приложено). 
 
 
 

На основание изложеното дотук, и 
 
Във връзка със заявената решимост на правителството на ГЕРБ да се постигне прелом в усвояването 
на европейските фондове, което да бъде като „ракета носител” за ефективното/конкурентно 
развитие на българската икономика и в частност на българския горски сектор, 
 

Правим следното предложение: 
 

ДА СЕ ОБСЪДИ НА НАЙ-ВИСОКОТО ПОЛИТИЧЕСКО И ОПЕРАТИВНО НИВО ВЪПРОСА С 
ДОПУСКАНЕТО КАТО ПОТЕНЦИАЛЕН БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ ФИРМИТЕ 
ОТ ГОРСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН СЕКТОР – ДЪРВОПРОИЗВОДСТВО И ДЪРВОДОБИВ,  
 
Във връзка с горното предлагаме Правителството на Р.България да внесе искане в СЕ /ЕК и приложи в 
националното законоодателство (подзаконовата нормативната уредба) правила, които гарантират 
премахването на цитираните диспропорции.  Същите, във възможния макар и в непълен обхват, да 
намерят място и действие още в текущия планов период, а в следващия да бъдат задълбочено и 
целенасочено приложени в обективно необходимия за България обхват и обем! 
 
 
Ето някои от нашите предложения, които поставяме за решаване отново: 
 

I. НИВО - ЕВРОПЕЙСКИ РЕГЛАМЕНТ: 
 
ВАРИАНТ-1: 
 
С промяна на чл. 27, т.1,  съгласно с чл.20, b-ii (R-1698/2005) „ Повишаване икономическата 
стойност на горите...” /Axis – 1 /priority -2/ measure – 2) / Член 18 и т. 5.3.1.2.2. на Приложение ІІ от 
Регламент на Комисията (EC) 1974/2006г. 
 
Предлагаме едно допълнение, с което помоща по тази мярка ще стане достъпна за повече субекти, с 
което мярката ще има по-пълен ефект за устойчивото развитие на горските екосистеми в България. 
Като субект – бенефициент по мярката да се допускат и ползувателите на дървесина ангажирани 
с дългосрочни договори – горски предприемачески структури, вкл. на такива специално създадени от 
общини и асоциации на недържавните, както и на държавните собственици на гори. 
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ВАРИАНТ-2: 
 
С промяна в чл.54, съгласно чл.52(a)-ii (R-1698)  „Подкрепа за създаване на микропредприятия”  
/Axis – 3 /priority -1/ measures – 1 & 2) / Т. 5.3.3.1.2 от Приложение II на Регламент на Комисията 
(EC) N° 1974/2006 

 
Да се заложи възможността, да кандидатстват и предприемачи в дърводобива, а не само за 
преработката на дървесина.  
 За целта е необходимо да се прецизира (за бенефициентите – микропредприятия в 
областта на дърводобива) че е допустимо и закупуване на специализирана горска техника за 
сеч (харвестери, процесори и моторни триони), за извоз, товарене и превозване на дървесина  
(сортиментовози, трактори, кранове, товарачи, въжени линии, лебедки, камиони).   
 Мярката по принцип не забранява подобен род инвестиции (тя е за насърчаване на 
неземеделски дейности в селските райони и за насърчаване на предприемачеството! там), но не е 
разчетена за закупуване на горска техника, защото такава се регламентира по чл.27,т.1 (R-1698/2005). 
Т.е. средствата по чл.54, съгласно чл.52(a) i & ii (R-1698/2005)  няма да са достатъчни, за да се 
финансират по нея и дейности за горските предприемачи. Именно затова вероятно ще е необходимо 
прецизиране на разчетите, ако се възприеме този вариант.  
  
 Както се изтъкна по-горе, за горския сектор в България предлаганите от нас промени, 
са единствената възможност за подобряване на конкурентоспособността на горските фирми 
ангажирани в дърводобива. Те не са предвидени като бенефициенти в ОП „Конкурентоспособност...” 
към МИЕ по простата причина, че според МИЕ за тях има ПРСР, по която могат да кандидатстват. Да 
ама не, защото така „разпорежда” нещата Регламент 1689!  

  
В тази връзка е и нашето 3-то предложение (като евентуална алтернатива): 
 
ВАРИАНТ – 3: 
Пряко / и своевременно / съдействие от страна на СЕ/ЕК/ за промяна политиката по 
прилагане на ОП „Конкурентоспособност” в България, като за бенефициенти се допускат и 
горските предприемачи в областта на дърводобива (независимо от техния размер /микро, 
малки и средни/, които искат да придобиват техника за дърводобив, залесяване и др.п. 
дейност. 
 
  
 
II. НИВО – НАЦИОНАЛНА ПОДЗАКОНОВА НОРМАТИВНА БАЗА 
 
1. Вариант: 

Промяна в Мярка 122 “Подобряване на икономическата стойност на горите”, 
респ. на Условията по ПРСР за България /Приоритетна ос-1 и съотв. на 
Наредба-21. 

И / Или: 
 

2. Вариант: 
Промяна в Мярка 312 “Подкрепа  за създаване и развитие на 
микропредприятия”, респ. на Условията по ПРСР за България /Приоритетна ос-
3 и съотв. на Наредба-29. 

 

В приложеното писмо има конкретни текстове за промени в Наредба 21 и 29. 
 

3. Вариант: 

 
3.1. Промяна на Заповед РД-07-316 от 29.11.2007 г. за утвърждаване на 

"КИД-2008" (или по-нови ако има такива) като дейности от група  
 
А. СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 

02.1 Възпроизводство на гори 
02.20 Дърводобив 
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Бъдат преместени съответно в групите:  
В. ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ 

08...... Дърводобив 
С. ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ..... 

16..... Възпроизводство на гори – Производство на дървесина 
 

И 
 

3.2. Промяна в Условията по ОП „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика”, Приоритетна ос 2, Област на интервенция 
2.1. „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията” и 
следващи. 

 

 

 Уважаеми господа, 
 
 

Нека всички станем свидетели на една конкретна промяна в отношенията на управляващите към 
горския сектор на България. 
 

Собствениците на гори и базираната на горите индустрия винаги са били и ще продължат да бъдат 
зависими от другата основна заинтересувана група в сектора – тази на горските предприемачи. За 
земеделския сектор сте приели да има „земеделски производители”, защо отказвате да 
приемете, че такива има и в „горския сектор”?   
За да се развива устойчиво горския сектор, всички участници в него трябва да са равнопоставени и 
да имат равностойни възможности за развитие, каквито в действителност ЕС дава. Въпросът е на 
интерпретация (в мерките и документацията по тяхното прилагане) на отговорните институции на 
прилагащата страна членка на ЕС.   
 

В тази връзка и в духа на подписаното предизборно Рамково споразумение между основните 
заинтересувани групи (в т.ч. на трите предприемачески организации) от горския сектор и ПП „ГЕРБ” 
за възраждане и устойчиво развитие на българското горско стопанство и горска промишленост, 
 

най-настоятелно ви призоваваме, 
в духа на мерките на правителството за подобряване усвояването на средствата от европейските 
фондове, 
 

Съвсем целенасочено и добронамерено да обсъдите и приемете съответни решения, в духа 
на предложените от нас тук, които да позволят равнопоставено третиране на горските 
производители (сектор дървопроизводство и дърводобив) с производителите от другите 
сектори на икономиката! Това ще позволи тяхното възраждане и конкурентно развитие на 
пазара. 
 
 
С почит: 
 
Председател на УС на БУЛПРОФОР 
Инж.Антоний Стефанов 
E-mail: office@bulprofor.org  

 
 
Приложение – съгласно текста: 

1. Предложение до Министъра на ЗХ и РА ДФ „Земеделие” от 21.01.2009 г. 
2. До Министри и ведомства на РБ (от 25.09.2009 г) с Приложение – извадка от КИД. 
3. Писмо до ЕП 

 
 
P.S.: (*) На семинара организиран от ENFE на 10.12.2008 год, в Брюксел, присътващите евродепутати 
проявиха разбиране и казаха, че очакват националните компетентни органи да прояват инициативи 
в тази посока.  
Настоящото ни писмо е 3-та по ред наша инициатива оттогава насам, адресирана към  БГ ведомства. 
Оостаналите две писма са тук приложени, както и писмото на БУЛПРОФОР до ЕП. 


