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СЕДМИЦА НА ГОРАТА ‘2014 
Уважаеми колеги и приятели лесовъди,  
Дами и господа, 
 

От името на УС на БУЛПРОФОР – Браншовото сдружение на практикуващите лесовъди и горски 

предприемачи в България,   

Поздравявам  

- всички практикуващи лесовъди и горски предприемачи в България,  

- всички лесовъди от кариерата, 

- всички колеги лесовъди от неправителствените организации  (работодателски, професионални, 

екологически), научни работници и преподаватели от нашия университет и от проф.гимназии 

с техния професионален празник  - Седмица на гората’2014. 

Желая на всички тях и на техните семейства много здраве и успехи в благородната професия на която са се 

посветили. 

 

Този празник е добър повод да признаем, че в историята на България е имало периоди, когато лесовъдската 
професия и горското стопанство като цяло са имали висок обществен авторитет.  

БУЛПРОФОР чества Седмица на гората от 2002 година. Тогава ние учредихме наградите „За особени заслуги в 

лесовъдската практика” и в гр.Троян инициирахме възобновяване на годишните награжда-вания за най-

заслужилите лесовъди.  В периода 2007-2010 г.  заедно със Съюза на лесовъдите и НУГ връчвахме наградите:  „За 
особени заслуги в лесовъдската практика – Лесовъд на годината” , „За особени заслуги в лесовъдската 
практика”, „За цялостен принос в лесовъдската практика“ и др.  След това всяка от организациите продължи 

самостоятелно да връчва награди и организира чествания, поради причини, които сме повтаряли многократно. Но 

основното беше и остава факта, че държавната горска администрация мислеше, и продължава да мисли все още,  

че горския сектор и Горското стопанство се превъплъщава само от служителите по горите, т.е. че празникът 

е празник на ИАГ, на ДП и на техните структури и поделения. Частните лесовъди и предприемачите са рядко 

изключение в компанията на честванията из страната, или са канени като масовка и за цвят. 

 

Тази година, на своето Общо събрание на 03.04.2014 г,  БУЛПРОФОР отчете суровите реалности в нашата горска 

действителност през изтеклата 2013 година, която трябваше да донесе промяна, чрез дълго обмисляни изменения в 

ЗГ и в Наредбата за възлагане на дейности и продажба на дървесина, както и с новата Наредбат за инвентаризация и 

планиране на горските територии. Периода беше белязан от надежди, но и разочарование, че нищо ново и добро не 

се случва в сектора. На състоялата се на 04.04.2014 г в навечерието на Седмица на гората Кръгла маса „Горите и 

горския сектор през 2014 г – движение накъде?“, широкия кръг участници – заинтересувани страни установихме 

със съжаление, че са налице сериозни пороци в сектора. На тази база  изведохме няколко основни послания, които 

ако се вземат под внимание, може следващата Седмица на гората – наистина да имаме поводи за празнуване : 

Ще подкрепим: 

- Сериозна политика по отношение обучението и квалификацията на кадри, в т.ч.: приложение на Гл.15 от ЗГ; 

периодически всички кадри да минават определени курсове и да бъдат атестирани, което да се обвързва с 

тяхното възнаграждение и назначението (независимо в държавните структури (ИАГ/РДГ/ДП/ТП-ДГС/ДЛС) 

или в недържавните (общини, кооперации, фирми, ЧПЛ). Атестацията (обучението и квалификацията) да 

става на регионален принцип. 



- Дълбоки промени в регистрационния режим, в т.ч.: диференцирани изисквания за образователна степен и 

стаж за различните дейности -  ограничена професионална компетентност и въвеждане на лимити за брой 

обекти и обем свършена работа за едно лице; задължителна периодическа пререгистрация, свързана с 

атестационен режим; задължително членуване в браншова отганизация по ЗГ, по подобие на ловците и 

риболовците; прехвърляне администрирането на публичните регистри върху регистрирана по ЗГ национална 

браншова организация и т.н. 

- Деполитизация на държавното управление на горите (както е в МВР),  като за целта в ЗГ се казва, че 

държавните служители са политически неангажирани /не изпълняват политически поръчки, (защото сега има 

политически рекет в горите); въвеждане на мандатност за длъжностните лица в горите. 

- Премахване на монополизма в сектора (институционален), чрез предефиниране в ЗГ на стопанската 

структура (сега и брадвата и марката са в един и същи субект, а разделянето е фиктивно, като контролът е на 

съвсем друго ниво и слабо ефикасен). Прекалено много власт е съсредоточена в Министъра (а той мисли, че 

12000 дка новосъздадени гори са много, вместо да се срамува! И вместо да промени името на 

министерството, както му предложихме още със стъпването в длъжност)   

- Отдаване на лесокултурни дейности в държавните гори (маркиране, залесяване и разсадници) на малки 

фирми и доказани с професионализма си в съответната дейност ЧПЛ. (В момента ДП източват финанси от 

системата, отчитайки дейност, без реални резултати и/или пускайки да маркират нискоквалифицирани 

лесовъди (вкл. с ПУЦ). 

- Задължително предварително обсъждане на всички текстове на проекто закони и подзаконови актове, 

съгласно ЗНА и подлагане на процедура по „Оценка на въздействието“, като не се допуска каквито и да е /не 

само лобистки!/ текстове, без санкцията на обществено обсъждане да се приемат от компетентния орган. 

- Санкциониране неизпълнението на вменените със ЗГ контролни функции от страна на РДГ в пълния им 
обхват, в т.ч. еднакво да се прилага закона към всички провинили се, да не се прави чадър към определени 

ЧПЛ /фирми, често извършители на сериозни закононарушения, вкл. кражби и корупционни практики, и в 

същото време да се взимат най-строги принудителни административни мерки – отписване от регистъра за 2 

„измислени /на крак съчинени/ „провинения“. Горските инспектори трябва да придобият манталитета и 

статута на най-авторитетните и овластени в сектора лица (и най-високо заплатени!). Ако това не може да 

стане, ще работим за въвеждане инструмента на „независим лесовъдски контрол“ във всички гори!  

- Преодоляване на концептуалното неразбиране, че устойчивото горско стопанство е немислимо без 
устойчиво развиващи се и гъвкави горски предприемачески фирми. Навсякъде в Европа това е 

фундамента върху който се градят взаимоотношенията в сектора. Затова ще работим за законова промяна, 
която да гарантира спиране настъплението на  държавата като предприемач и конкурент на 

горските фирми! (в дърводобива, а вече и залесяване и разсадници). Нещо повече – трябва да не се 

допуска регламентираната със ЗГ-2014г, Държавна помощ за предприятията, изразяваща се в 

дофинансиране от обществения фонд „Инвестиции“ към европейските пари по Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. Това е в пряк ущърб на частните собственици на гори, управителите на имоти 

– ЧПЛ и горските предприемачи и е в нарушение на европйските норми. Алармираме, че  общия размер на 

европейското финансиране по ПРСР за проекти по „горската“ мярка в периода 2014-2020 г е с 50% намален, 

заради „слабото усвояване / поради калпави наредби“ / на средставата през миналия период. 

- Нарастване делът на екологичните функции, за сметка делът на дървесината, което е европейска и световна 

тенденция. Във връзка с това да се възприеме политиката на ЕС, изразена в Стратегия на ЕС за горите: „Тъй 

като свързаните с горите политики в ЕС стават все по-многобройни, ЕК подготвя тази стратегия, 

като отчита, че ресурса в горите е все по-малко, и на сектора трябва да му се създадат възможности 

за по-разностранни приходи.“ Никой днес не знае колко са потенциалните приходи, базирани на водните 

ресурси, въздуха продуциран в горите, съхранения въглероден двуокис, туризма, който все по-тясно е 

свързан с горите и т.н. Нека се постараем да образоваме политиците, защото ЕК ни показва, че трябва да 

работим заедно с тях. 

 

Но, 

Уважаеми колеги и приятели лесовъди и горски предприемачи, 

В навечерието на светлия празник на българската гора, нека бъдем повече оптимисти !  

 



- Защото и след най-дългата зима идва лято.  

- Защото ние няма да сме тези, които да отрежем мостовете за връзка с колегите ни лесовъди от 

кариерата /от другата страна на бариерата. Те не са причината за облаците които твърде дълго стоят 

надвиснали над сектора. Те са потърпевши както и целия сектор, който остава заложник на политически и 

лобистки интереси, който остава най-бавно и зле реформиращия се сектор в България.  

- Защото ние няма да спрем да се борим за постигане на нашата дългосрочна програма за развитие, която 

ни поставя на единствено вярната координатна система – европейската – пътя който нашите европески 

партньори са преминали успешно. 

 

Ето това според нас са едни от най-актуалните предизвикателства днес, 135 години след създаването на 
първата горска служба и 89 години след първата Седмица на гората.  Все неща, които си заслужава да 

коментираме в тази Седмица на гората’2014  и да помислим заедно как за всеобщо благо да реализираме 

нашите и на други заинтересувани групи и лица идеи за наистина необходимите промени в горското ни 

законодателство.   

 

Същевременно, ние от БУЛПРОФОР, като браншова организация представителна за горския бизнес, сме 

заинтересувани и ще подкрепим всички действия на ИАГ и на МЗХ, целящи преодоляване на 

диспропорциите в горския сектор и противопоставящи се на лобистки и други нездрави интереси.   

 

Още веднъж -  ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, 

Бъдете силни и активни, защото горския сектор СЕ НУЖДАЕ ОТ ТАКИВА ИМЕННО ХОРА.  

БЪДЕТЕ по-добри от ЛАУРЕАТИТЕ, които тази година ние наградихме: 

 

Доц. д-р Величко Гагов за Цялостен принос и кръгла 70 - годишнина 

Доц. д-р Васил Стипцов за Цялостен принос и кръгла 60-годишнина 

Гл.ас. Нено Александров – за особен принос в обучението на студенти и ЧПЛ 

Инж. Венелин Радков – за Особени заслуги в ЛП – 2014 

Инж. Ивайло Любенов – за Особени заслуги в ЛП – 2014 

Димчо Михалевски – посмъртно – депутат в 42 НС, за внасяне предложения на бранша за промени в 

Закона за горите. 

 

 

Инж.Антоний Стефанов 

Председател на БУЛПРОФОР 

07.04.2014 г. 


