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ПРОБЛЕМИ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНСКАТА и ПРЕДПРИЕМАЧЕСКАТА 
ДЕЙНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БУЛПРОФОР 

Обобщени резултати от допитване/анкета между присъствалите членове, в т.ч.:  
ЧПЛ, служители в общински структури, горски кооперации, предприемачески фирми 

 

1. За предприемачите, които  разчитат изцяло на приходите от собствения си труд, 
осигуряват се сами  и са на възраст между 30-59г. проблемите  най-често са:  

o По отношение на трудностите във взаимоотношенията с различни субекти най-
честите затруднения се наблюдават при взаимоотношенията с държавната горска 
администрация по места, а именно:  

� Нелоялна и силова конкуренция с държавните служители, тъй като на 
същите им се разреши да упражняват ЧЛП; 

� Незаинтересованост; 

� Конфликт на интереси; 

� Некомпетентност и порочност в професията; 

� Неспазване на ЗГ и ППЗГ или прилагането му избирателно; 

� Събиране на такса инфраструктура с влизането в сила на ЗГ дори и 
там, където не се използва такава; 

На второ място като проблем се поставя слабата информираност на собствениците 
на гори, както и проблема с местните власти при провеждането на търгове -за 
отбрани фирми и лица. 

o По отношение на конкретните трудности в дейността като най-ярки се отбелязват 
отново нелоялната конкуренция от страна на служители на  ДГС, РДГ, ДАГ, 
недобросъвестност, субективност, рекет, както и липсата на сигурност в 
работата/перспективи за развитие/, липса на техническа информация и оборудване 
/ЕПБ и ЕГМ , КВС данни и др./, двойните стандарти към фирмите от ДГС и РДГ, 
разпокъсаността на имотите, липса на квалифицирана работна ръка. 

o Като основни причини за изброените трудности предприемачите посочват липсата 
на адекватен контрол върху служителите от по-нисък ранг и неадекватното 
прилагане на нормативната уредба от упълномощените за това служители. 

o С цел подобряване на климата и условията за работа в горите анкетираните 
предприемачи в Горския сектор имат следните конструктивни предложения: 

� Прилагане /изпълнение!/ на ЗГ и ППЗГ, указания и писма от всички 
служби в системата на ДАГ, еднакво и не избирателно; 

� Получаване правото на закупуване (и съответна регистрация) от 
всички правоимащи на електронен терминал за ЕПБ и ЕГМ 
(експедиц.горска марка); 

� Съдаване на Централна комисия по етика с участието на Булпрофор, 
респ. на  ЧПЛ за решаване на спорни казуси и проблеми между ЧПЛ 
и горската администрация; 

�  Провеждане на периодически регионални срещи между ЧПЛ и 
служители на ДГС, ДЛС и ДАГ за разглеждане на конкретни 
интересни казуси от региона и на други от страната; 

� Всички указания, заповеди или препоръки свързани със 
стопанисването на горите, издавани от ДАГ, да се свеждат до 
знанието на ЧПЛ, чрез Булпрофор, който по своите канали /клонова 
мрежа и/или Интернет страница да информира ЧПЛ, респ. и 
недържавните собственици на гори – техни клиенти; 
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� Премахване на сивия сектор в горите, подкрепян от служителите в 
ДГС; 

 

2. За членовете на Булпрофор, които са  наемни специалисти (във фирма, община, 
кооперация  – като регистриран ЧПЛ), разчитат изцяло на приходите от  заплата / 
възнаграждение и са на възраст между 30 и 49г. проблемите са следните: 

 
o По отношение на трудностите във взаимоотношенията с различни субекти най-

честите затруднения се наблюдават при взаимоотношенията отново с държавната 
администрация и по-конкретно: 

� Мудност при издаването на позволителните за сеч, забавяне на 
проверките и задържане на заявленията за ползване, непредоставяне 
на книжни или ЕПБ, ЕГМ; 

� Грубост и арогантност ; 

� Собствениците на гори не възприемат или не разбират глобалната 
стойност на притежаваните от тях гори, а само материалната. 

o По отношение на конкретните трудности в дейността освен нелоялната 
конкуренция от страна на служители на ДГС/ДЛС се отбелязва и липсата на 
съвременно оборудване/екипировка, напр.: ел.клупа, висотомер, GPS…. 

o Като основни причини за тези трудности се посочват: i) липсата на адекватен 
контрол върху служителите от по-нисък ранг; ii) лошото /избирателно/ прилагане на 
нормативната уредба от упълномощените за това служители; iii) лошата като цяло 
нормативна уредба за горите; iv)  ниската квалификация на горските стражари; v) 
липсата на стимули и мотивация за добра работа на държавните служители.  

o С цел подобряване на климата и условията за работа в горите практикуващите 
лесовъди правят следните предложения: 

� Да се обучат държавните служители, да им се «втълпи», че частните 
лесовъди са техни колеги, които работят по същите лесовъдски 
закони и правила, че тяхната задача е дори по-трудна, защото трябва 
да убеждават ежедневно собствениците на гори какво, как и колко 
може да се взима и дава от/на гората, защото служителите от 
системата на ДАГ имат и законовото задължение да помагат, а не да 
пречат на собствениците на гори;  

� Опростяване на документацията за ползването от горите, а не 
нейното усложняване, ще бъде реалният приност в борбата със 
повсеместните, угнетяващи корупционни практики и бюрократични 
пречки; 

� Дисциплинарна отговорност, вкл. уволнения на самозабравили се 
служители; 

� Промяна в нормативните документи за ефективна работа в горитe; 

� Създаване на повече на брой сдружения на собственици на гори, 
чиито инициатори и мотор да бъдат членовете на БУЛПРОФОР, 
които са компетентни и могат да подготвят проекти за финансиране 
от ЕЗФРСР /РА „Земеделие”. 

 

В допитването участват 59 членове на БУЛПРОФОР – частни консултанти, предприемачи, 
служители в общински горски служби, горски кооперации, горски училища, всичките на активна частна 
практика, независимо от възрастовия диапазон. 
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