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 ЧЛЕН НА:  ЕРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ, ЕВРОПЕЙСАКА МРЕЖА НА ГОРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ, ПРО СИЛВА ЕВРОПА, 

 БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА, СЪЮЗ ПО ЛЕСОТЕХНИКА КЪМ НТС 

 
 1303 – София, ул.“Пиротска” № 64; тел: 931-17-74; факс: 986-6781; E-mail: office@bulprofor.org  
 
 

До:      
Парламентарната група на БСП  
при 42 НС на РБългария 
 
Парламентарната група на ДПС  
при 42 НС на РБългария 

 
Парламентарната група на „АТАКА“ 
при 42 НС на РБългария 

 
Министъра на земеделието и храните 

                                                                                        
  

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
за  

мерки относно преодоляване 
кризата в сектора „ГОРИ и ГОРСКО СТОПАНСТВО“ 

 
 
Уважаеми господа, 
 

Като отчитаме: 

-  създадената политическа, икономическа и социална криза и напрегнатата  обстановка в 
страната;  

- социалното, икономическо и екологичното значение на горите и горския сектор в 
Република България; 

- напрежението в горския сектор, породено от драстичното неизпълнение на 
ангажиментите на предходното правителството към сектора като цяло, към горския 
бизнес и   професионалистите работещи в него; 

- факта на създаден към служебния министър на земеделието и горите Обществен съвет 
за граждански контрол върху изпълнение на Програмата на правителството на страната 
в сектора, 

 
С настоящото представяме на вашето внимание 

Съществуващите основни проблеми в сектора според нас, както и нашите 
предложения за тяхното решаване. 

 
 
1. Пълна девалвация на лесовъдството, като образование и като професия: 
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- Само финансови интереси и похвати в основата на всички дейности по стопанисването на 
горите; 

- Липса на елементарни познания у новосъздадените „лицензирани лесовъди”, както в 
държавния, и още повече в частния сектор. Вземане на дипломи само с няколко месеца 
задочно обучение и моментално, без нито ден стаж, пожизнено регистриране в ИАГ(само 
през 2012 г. са регистрирани и пререгистрирани над 10 000 лесовъда и над 3 000 фирми); 

- Създаване на значителен брой целеви фирми еднодневки за определен търг или обект. 
Решение:  

1.1. Законова промяна в режима и критериите на регистрация и пререгистрация, 
както и категоризиране на удостоверенията и дейностите които могат да 
извършват в горите.  

1.2. Прехвърляне на регистрационния режим за лесовъдска дейност на физически и 
юридически лица като ангажимент на  Национална Браншова организация по 
чл.217 от ЗГ в сектор „Горско стопанство“. 

1.3. Създаване на национален център за продължаващо обучение, квалификация и 
преквалификация на лесовъдски кадри и работници в сектора „Горско 
стопанство“. Същото да бъде предмет на публично-частно партньорство с 
браншовата организация на лесовъдите. 

1.4. Закриване на всички училища, паралелки и центрове създадени през последните 
10-ина години, които не притежават необходимата материална и кадрова база за 
предоставяне на качествено средно /професионално лесовъдско образование. 

 
2. Недопустима централизация и монополизация на пазара на дървесина и всички 

дейности в горите: 
 

- Безпринципно разпарчосване на територията на България на феодални владения по 
икономически и политически интереси; 

- Порочна система за назначаване на директори, както на предприятията, така и на 
териториалните поделения с договори за управление  и заслужено доверие водещо до 
чинно и безпрекословно изпълняване на желанията на министъра и на няколко депутата; 

- Непазарни, а административни методи на определяне на цената на дървесината и услугите 
в интерес на няколко фирми; 

- Унижаващи и дискриминационни условия за провеждане на търгове и клаузи в 
договорите, съгласно указанията. Прехвърляне на всички отговорности и задължения на 
купувача или изпълнителя, поставяйки ги в ситуация на постоянни нарушения в 
зависимост и дискриминация;  

- Липса на независим контрол върху действията на предприятията при ползване на 
национално богатство. Лявата ръка контролира дясната и ИАГ е изпразнена от 
съдържание.  

- Неоснователно лова и ловното стопанство се фаворизират за сметка на горското 
стопанство и стопанисването на горите, вместо да е елемент на диверсификацията, с 
еднакъв ранг на важност с другите странични горски продукти и услуги от/в горите, както 
и с екологичните ползи. 
Решение:  

2.1. Законови и структурни промени за: 
- създаване на  друг статут на горите в обществото;  
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- равнопоставеност на  горските и ловните  стопанства и оптимизация на техния брой 
(основно за ловните стопанства);  

- Равнопоставеност на горските/ловните стопанства и частния бизнес, недопускане на 
дискриминация, свободна и лоялна конкуренция и пазарни икономически отношения; 

- Други по всички раздели на ЗГ и подзаконовите нормативни документи. 
 
3. Нагло и цинично поведение и постоянни корупционни експерименти в 

законодателството и всички подзаконови нормативни актове целящи лично 
облагодетелстване на определени фирми. Държавен заговор срещу гората и горския 
бизнес. Толерираните посреднически фирми са на входа и изхода на ТП ДГС/ДЛС и 
източват финаносвия ресурс, който след 2013 г. изцяло ще остава на разположение на 
държавните предприятия. В държавния бюджет вече няма да влиза нито лев. Стимулира 
се сивата икономика, а легалния бизнес се докарва до фалит. Това е държавен /партиен 
рекет спрямо българската гора, бизнеса и хората на България! 
Решение:  
Тотална промяна на приоритетите, целите и философията на управление на горите. 
Отстояване на  основните средообразуващи, природоохранни и социални функции на 
гората,  

 
4. Плачевно състояние на горската пътна мрежа, неподдържана повече от 20 години.  
- Фонд „Инвестиции” по ЗГ с отчисления за 2012 г. около 50 – 60 милиона лева не се 

използва по предназначение; 
- Пресилва се ползването и се разстройват насажденията около що годе съществуващите 

пътища 
- Ежегодно се увеличават затворените басейни и натиска върху достъпната дървесина; 
- Извършват се формални, козметични ремонти от неспециализирани фирми. 
- Подготвени и проведени са вече (?) мегатъргове за строителство (и едновременно 

проектиране) на пърища за цялата територия на едно ДП (1/6 от България), в които е 
много лесно предвидимо кои са печелившите изпълнители. 
Решение:  

1.1. Основен приоритет за следващите 10 години – изграждане на нови 
стабилизирани горски пътища и равномерно ползване и възобновяване.  

1.2. Механизъм за обезщетяване / заплащане на дърводобивните фирми, които се 
ангажират сами да изпълнят проекти за нови и/или ремонт на съществуващи 
автомобилни пътища в горите. 

 
5. Морално и физически остаряла техника и оборудване в дърводобива и 

лесокултурните дейности. Предприемачите в дърводобива са гръбнакът на цялата 
производствена верига в горския сектор. Осигуряването на условия за тяхното устойчиво 
(предвидимо във времето) съществуване /оцеляване и развитие, е гаранция за 
устойчивото развитие на горите и горското стопанство, както и на базираната на горите 
индустрия. Към момента БГ горски предприемачи работят с морално остаряла и вредна 
за горите (околната среда) и хората /работниците техника от 60-70 те години на 20 век. 
Производителността им, условията на труд и безопасността са на най-ниското стъпало в 
Европа. 
Решение:  
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1.1. Осигуряване на достъп на горските предприемачи в дърводобива и 
лесокултурните дейности до европейските фондове. И това да става директно, 
както е за земеделските производители, а не чрез правото на собствениците сами 
да закупуват такава техника. Създаване на специални мерки и програми за 
конкурентоспособност на горските предприемачески фирми. 

1.2. Изравняване на статута на горските предприемачи /производители с този на 
земеделските производители. Създаване на подобен на техния регистър и 
реципрочни права и отговорности за тях. 

1.3. Признаване на статут на Частнопрактикуващите лесовъди – равен с този на 
земеделските производители с оглед ползуването на данъчни облекчения при 
облагането им на годишна база. 

1.4. Отнемане правото на ДГС/ДЛС сами да извършват стопански дейности в 
горските територии държавна собственост (през 2012 г им се даде – 25% сами да 
изжършват сечи и други дейности – без конкурси и конкуренция 

 

 

Други наши предложения в дневния ред на горския сектор с днешна дата са: 

 

- Незабавно назначаване на ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР отговорен за горите и 
горския сектор от квотата на браншовите организации (съгласно анаонса на 
Министър председателя) / при всички случаи професионалист, който не е: 
измежду средите на досега управлявалите, вкл. на ръководни постове във 
ведомството по горите (ИАГ) и държавните предприятия, както и на научните 
среди. 

- Незабавно сформиране на работна група за промени в горското законодателство 
(вкл. подзаконовите актове) с представители от всички заинтересувани страни 
(на ДП,  ИАГ, МЗХ, браншовите организации от горските предприемачески 
фирми и практикуващите лесовъди, недържавните собственици на гори, 
организация на преработвателните на дървесина и на мебелопроизводителите, 
ЛТУ и ИГ към БАН). Същата да е с ясен мандат и срок до 1 месец. 

  

На разположение сме за контакти и разисквания по поставените въпроси и предложения, 

 

С почит: 

Председател на УС на БУЛПРОФОР: 
 
Инж. Антоний Стефанов  
Моб.телефон: 0888-383-654 
Antony.stefanov@mail.bg  
 
 
Инж. Димитър Джоков – Зам.Председател 
Моб.телефон: 0887-214-214 
Modar2002@abv.bg  
 


