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Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България – БУЛПРОФОР 
Дискусионна кръгла маса – „Кризата в горския сектор и възможности за противодействие” 

К.с. Юндола, 09.04.2009 год. 
 

 

 

 

На 09.04.2009 г, в учебната база на ЛТУ в кс Юндола, се проведе Дискусионната 
кръгла маса на тема „Кризата в горския сектор и възможности за противодействие”. В 
обсъжданията най-активно участие взеха: доц.Иван Палигоров, доц. Иван Йовков, 
доц.Георги Костов и доц.Васил Стипцов от ЛТУ, инж.Валентин Карамфилов, инж.Тихомир 
Томанов – АОГ, инж.Иван Пенков – АГФБ, инж. Георги Абрашев от КНСБ, представителите 
на ДАГ, в т.ч. инж. Камен Димитров – нач.отдел „Превенция и контрол”, ръководители на 
дърводобивни и дървопреработващи фирми и частнопрактикуващи лесовъди – членове и 
нечленове на БУЛПРОФОР.   

За основа на обсъжданията послужи материалът „Пакет от спешни мерки за 
противодействие на кризата в горския сектор”, предложен преди известно време от 
БУЛПРОФОР, БКДМПБ, АОГ и ГОРОВЛАДЕЛЕЦ. Същият вече е бил предоставен на 
вниманието на ДАГ, МС и е публикуван на страницата www.bulprofor.org за по-широк 
достъп до заинтересуваните страни. Присъстващите бяха запознати и с акценти от 
документа на Световната банка по Проекта „БЪЛГАРИЯ – Бележки относно политиката за 
управление на горите”. 

 
Коментарите бяха задълбочени и много целенасочени, изцяло в контекста на темата, 
която явно вълнува широк кръг от заинтересувани страни. За съжаление не всички 
успяха да дойдат и вземат пряко участие в този форум, но с настоящото резюме 
изпълняваме и тяхното желание да се публикува на нашата страница едно резюме с 
по-важните акценти от дискусията. 
  

 
АКЦЕНТИ ОТ ИЗКАЗВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА 

 
1. Да консолидираме всички антикризисни програми и да излезем с тях на кръгла маса, за да 

ги наложим. Сега такива имат поотделно: Вие от БУЛПРОФОР, ДАГ, ние от КНСБ, отделно 
БКДМП и БКЦХП. Трябва те да  се консолидират, за да имат по-голяма сила. 

2. Рентата за Държавата да се фиксира напр. на близка около доказаната величина – 50%, и 
да й се дава. Но срещу това, нека Държавата да си поеме всички разходи за т.нар.ЛКМ 
дейности и съотв.инвестиции. Останалата част от формираната цена, обаче да се гарантира 
на ДГС/ДЛС, т.е. тя да остава при тях, и те да са в състояние да формират печалба, както 
всеки търговски субект. Освен това Държавата да даде на ДГС/ДЛС по ок. 200 х.лева 
авансов капитал за стартиране. По този начин, същите освен пряката полза от близък 
хоризонт за развитие, ще се почувстват едновремменно и под натиска на един реален 
кредитор, какъвто им се явява Държавата.  

3. Т.нар. „големи ползуватели”, които са единствените най-големи /и сериозни/ пазарни 
субекти на пазара – да се толерират всячески, вкл. чрез директни сделки. 

4. Държавните горски предприятия (ДГП) да дадат правото на ползуване (на дървесина на 
корен) на частните предприемачи, за да премине инициативата и риска в техни ръце. ДГС 
би трябвало да имат свободата да продават дървесина по начин, който им носи най-голяма 
възвращаемост (било на корен, край пътя, от склад, или доставена до клиента). На 
практика, обаче, ако ДГС продава дървесината на корен, много по-голям дял от приходите 
се връщат на ДАГ чрез данъци върху дървесината, отколкото ако ДГС продава дървесината 
от склад. /И макар принципът, на който се основава това да е наблюдението, че събираемостта на 
приходи е по-висока и изтичането по-малко когато дървесината се продава от складовете, това е 

решение, което трябва да се взима по-скоро от ДГС, а не от ДАГ. Това също говори за липса на 

вътрешен контрол, и нуждата той да се заздрави като част от търговската практика на всяко ДГС, за 

да контролира собствените си запаси и инвентар от дървесина на корен./ 

5. По сегашните разчети (общ дърводобив ок 5.500.000 м3), пазарът може да поеме около 
3.500.000 м3. Има две възможности за изход от ситуацията:  
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a. Да се свие дърводобива, да намалим разходите за  производство, вкл. чрез реално 
съкращаване на служители (напр... охранители, надзиратели и пр, които не са в 
производствения процес, а черпят финансов ресурс от неговия  резултат);  

b. Държавата да гарантира пазара на останалото количество от 2.000.000 м3. Как? – по 
няколко начина, в т.ч.: ДАГ да гарантира цената от 55 лв/1м3 (50%) на 
производствените предприятия (ДГС и ДЛС) – т.е. един вид „обществен договор”, че 
ако бъде произведено това количество, тя ще го изкупи и продаде на потребителите 
на „някаква” цена, вкл.чрез инструментите за фючърсна търговия със суровината 
„дървесина”; чрез държвната политика за смяна на горивата и преминаване към по-
широко използуване на дървесината като възобновяем енергиен източник;  
гаранции от Централната банка (или от Банката за възстановяване и развитие – 
БВР); подпомагане (което е по-реално) на крайните консуматори – потребителите на 
дървесина и производители на краен продукт, за да могат същите да възстановят 
потреблението на дървесина (те са най-логичния бенефициент – чрез възприети и 
широко прилагани по света пазарни инструменти, вкл. във връзка с настоящата 
световна икономическа криза).  

6. Тъй като досега мнението и предпочитанията на частния сектор не се взимаше впредвид, 
време е бизнеса да се научи да наказва. Вие трябва да покажете виновника, вие 
заслужавате и трябва да наказвате виновника. 

7. Досега печалбата от дърводобива и пласмента фактически се делеше на половина (едната 
част за производителя –ДГС/ДЛС, който също така и продава, а другата – за 
дърводобивника). От това обаче нито една от двете страни не е спечелила. Нямаме 
увеличение на горския капитал, нямаме и инвестиции в нова техника. 

8. Можем и трябва да набележим стъпки, кое трябва и е възможно да се свърши на първо 
място, кое на второ и т.н. 

9. Не само дърводобивните функции на горите са важни. Да се даде производствен характер 
на другите ползи от горите (напр.: като източник на вода – определена цена /такса/ 0,5 – 
1.0 ст, = ок.10 ст/месец = 70 мил.лв/год – ето една възможност за набавяне на 
недостигащия сега финансов ресурс. Да се мисли за гората като глобална ценност. Пред 
новото правителство да се постави ребром въпроса, че при новите условия, ние 
предлагаме да се зачетат равнопоставено всички функции на горите, в т.ч. опазване на 
биоразнообразието, за което цялото общество трябва да е съпричастно.  

10. Два са важните възникващи пазари за екологични стоки и услуги с горски произход – този 
за въглерод и този за сертифицирана дървесина. Учредяването на горските 
предприятия като търговски независими държавни фирми би могло да способства за 
развитието на проекти с въглеродно финансиране (1) в горския сектор. Ако горските 
предприятия имат право да извършват дейност като независими търговски субекти, те би 
трябвало да могат да сключват правни договори с потенциални купувачи на намалени 
емисии генерирани от техните дейности. Това може да даде възможности за горските 
предприятия да генерират допълнителни приходи за подобряване на своята финансова 
жизнеспособност чрез включване на въглеродния компонент в техните дейности по 
залесяване или управление на горите*. Сертифициране на горите (2): България изнася 
сравнително малко необработена дървесина. Европейският пазар за дървесни продукти 
става все по-чувствителен на потребителското търсене на сертифициран продукт. Тъй като 
сертификацията изисква практиките по управлението на горите да отговаря на 
върховенството на закона, това може да стане важно допълнение към контролните и 
регулаторни функции на държавата, подобряване на прозрачността и управлението в 
сектора и дори прехвърляне на бремето на тези задачи към частния сектор, поради 
неговото упование на независима трета страна като верификатор. Ако България 
възнамерява да реализира някакъв напредък и да изпълни своята цел да постави около 
милион хектара под управление, тя би следвало да е много по-агресивна и да насърчи ДГС 
и ДЛС да се заемат със сертификацията. (За сега изпълнението на тази голяма 
първоначална заявка от страна на ДАГ е едва 5%.) Вариантите за насърчаване на 
приемането на сертификацията биха могли да включват: а) данъчна политика осигуряваща 
освобождаване от данъци за публични и частни фирми, които отговарят на приетия 
сертификационен стандарт; б) преки субсидии посредством финансови механизми като 
фонд “Българска гора”; в) политики на публично възлагане на поръчки, изискващи 
използването на сертифициран продукт; 
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__________ 

* България не е договорила, и за нея управлението на горите няма да се зачита като 
компенсиращ въглеродния обмен компонент. (за разлика от много други страни!) 
  

11. Какво стана през последните няколко години? Изчезна професията /и специалността/ 
„лесовъд”. Сега няма лесовъдство, а има продажба на дървесина. Има още висока 
вътрешна задлъжнялост между фирмите от сектора (около 1/3 от оборота общо за реалния 
сектор), съкращения на персонал в преработвателната промишленост – сега ок.12%, силно 
свиване на кредитния  пазар и т.н. 

12. Първия Вариант, който се предлага не е възможен, защото 100 мил.лева не са гласувани в 
бюджета и никой няма да се съгласи на такава стъпка /Мораториум за 2009 год върху 
тарифните такси за Държавата, като същите бъдат компенсирани с директна субсидия от 
ДБ/. Но са възможни съвместни проекти с частния бизнес, с минимално участие на 
Държавата. Защото мениджърските екипи (в ДГС/ДЛС) сега бездействат. Липсва им стимул 
за работа – те не са заинтересувани да търсят пазар. Реално при тях не остават пари за 
разпределение, за натрупване и за инвестиции.  

13. Не трябва сега да се помага на това ръководство. Досега те се подиграха с всички наши 
усилия да им бъдем полезни. Не заслужават някой да им вади горещите кестени от огъня. 
Нека погледнем и помислим прагматично. Не е времето сега (преди избори) да хвърлим 
усилията си на халост. Затова, без какъвто и да е политически привкус, нека видим какво 
реално може да се направи за бъдещата истинска реформа на горския сектор. Вече е ясно, 
че преди изборите нов ЗГ няма да има. Затова нека ние самите да подредим нещата, да 
преценим, какво трябва да има в един нов ЗГ.  

14. Сегашните управляващи, и също следващите, със сигурност ще се съобразят с няколко 
важни ВЪНШНИ фактори: 1) Проекта – проучване на Световната банка  „Бележки за 
управлението .....”, 2) Проекта на Зутер и 3) с Вице Премиера д-р инж.Меглена Плугчиева, 
която е също в тази категория, поради силните контакти и влияние, които има навън. И 
нещото което те няма да направят, защото никой не им го е поискал, но ние трябва да 
поискаме (като съставна част към проекта на Зутер) е да ни се предостави една 
световна/европейска методика за: 1-во: измерване на корупцията (да можем чрез нея 
да измерим по европейски критерии доколко е прогизнала системата от корупция)  и 2-ро: 
измерване колко е сивата икономика (колко сива е икономиката) в сектора? 

15. Сегашната криза има и положителен момент. Ясно ще изкристализират нещата – докъде, 
колко и как за частния бизнес и за стопанската дейност на ДГС/ДЛС. От частните 
предприемачи ще останат сериозните фирми, други ще се окрупнят, трети – т.нар. 
„печалбари” сами ще напуснат или ще бъдат принудени. Кризата – като катарзис, ще се 
избистрят и нашите виждания за решаване на проблемите. Нека се разруши сегашната 
система – колкото по-бързо, толкова по-добре. В оставащите няколко месеца ще се 
подготвя нова стратегия за развитие на горския сектор (кратка антикризисна за 
следващите 2-3 години, и дългосрочна – за 5 години), нов Закон за горите с авангардни 
неща в него. В тази връзка се предлага съвместно с БУЛПРОФОР (той да се яви инициатор 
и организатор) да се проведе цикъл от тематични кръгли маси, за обсъждане на основни 
моменти от горската политика и практика, които да залегнат в бъдещите основополагащи 
документи. Необходимо е широко консенсусно участие, извличане и въвеждане на най-
ценния досегашен наш и европейски опит и практики. 

16. Държавата има да упражнява две роли: на компетентност и на правоспособност. В 
настоящия момент това не е регламентирано по подходящия начин, нещата се смесват и е 
налице нормативно въведен конфликт на интереси. На първо място, конкретните ДГС носят 
отговорност по търговския закон да управляват и опазват своите запаси и инвентар. 
Техният интерес като търговски субекти е да подобрят счетоводния си резултат, да 
ограничат измамите и корупцията и да се опитат да получат най-високите и най-добрите 
цени за своята продукция на един конкурентен, свободен и прозрачен пазар. (Друг е 
въпроса, че сега това не им се разрешава от ДАГ и РДГ.) В този смисъл, конкретните ДГС 
трябва да охраняват своите гори, да управляват своя инвентар, да използват пазара за да 
извлекат максимална полза и да упражняват контролни функции върху собствената си 
дейност. На второ място, има по-широки функции на регулация и контрол, за които 
отговорност, независимо от вида на собственост на горите – публична или частна – на 
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практика отново носи ДГС ( в т.ч. и допълнителни отговорности за справяне с незаконната 
сеч, корупцията и тайните споразумения). ДАГ и РДГ които са призвани да го правят все 
още не могат или не искат да изпълняват тези отговорности. Това се обуславя от зле 
дефинирани, припокриващи се, противоречиви или противоположни функции според 
действащата нормативна уредба! 

17. В упражняване на регулаторната си функция, Държавата трябва да намали Данък 
Добавена Стойност на дървесни продукти (мебели, дограма и др.п от естествени 
материали), което да стимулира потреблението на продукти от дървесина. Не можем да 
искаме Държавата да гарантира 55 лева цена, но корекция в данъчната политикка е сред 
пазарните инструменти и може да се опита. 

18. Да извлечем полезното от белгийския модел, според който е въведен специален „План 
Маршал” – за създаване на сателитни фирми към университетите, които започват 
дейността си с финансиране по програми на ЕС. Такива фирми могат да катализират нови 
технологии, производства и пр. 

19. Частните фирми могат при определен ясен хоризонт за развитие, да рискуват с кредит, 
срещу който залагат собствено имущество. Това трябва да се стимулира, т.е трябва по-
широко да се използува и сега съществуващата нормативна възможност за сключване на 
дългосрочни контракти. 

20. Тарифните такси трябва да бъдат освободени. Трябва да се даде възможност цялостната 
дейност на ДГС/ДЛС да се организира на база на счетоводния резултат и акумулирането на 
печалба. В това число резултатът трябва да съдържа и разходите за т.нар. „зелени” 
дейности, т.е. трябва да е гарантирано изпълнението на всички дейности по 
лесоустройствен проект (ЛП). Печалбата трябва да гарантира възпроизводство и 
инвестиции, в т.ч. за инфраструктура. Значи рентата за Държавата трябва да се изчислява 
по нов начин - на база на възприетите според ЛП разходи за  дейността и необходимите 
инвестиции, на годишна основа, които се защитават и утвърждават на регионално ниво. 
Напълно е възможно при това положение, да има стопанства с „0-ев” размер на тарифата.   

21. Ако се използува по-широко продажбата „на корен” за категорията „дърва за огрев” , 
Държавата може само да спечели. Онези 2.000.000 м3, които нямат пласмент ще бъдат 
реализирани много набързо. Трябва да се съобрази нашата държава с фактите, а именно, 
че сме поели ангажимент към ЕС, по съответната директива, до 2020 год, 20% от енергията 
да се добива от ВЕИ. Т.е. имаме идеалния шанс да намерим широк пазар за дървесната 
продукция, която да се изпозлува като алтернативен енергиен източник, особено в 
планинските и полупланинските райони. За целт трябва държавната и местната власт да 
бъдат спечелени за т.н. горски енергийни проекти на дървесинна основа. 

22. Световна Банка: Много са въпросите за функционирането на Фонд “Българска гора”, по 
които има по-слабо или дори никакво разбиране. Разбирането на някои ДГС, е че Фонд 
“Българска гора” е механизъм за преразпределение и прехвърляне на ресурси от богатите 
ДГС към т.нар.”зелени”. Но тъй като Фонд “Българска гора” няма предназначението да 
покрива постоянните или експлоатационните разходи, малко вероятно е това да подобри 
техния основен финансов резултат. Освен това, съществува риска, че като се финансират 
инвестиции, като например залесяване или горски пътища, Фонд “Българска гора” може 
всъщност да влоши положението на най-нестабилните ДГС, тъй като това ще увеличи 
техните постоянни разходи за охрана, управление и поддръжка.  Това не означава, че тези 
инвестиции не са необходими, а по-скоро, че трябва да се мобилизират обществени 
средства за тяхното финансиране, поради дългосрочния им характер и поради проблема с 
повишаването на постоянните разходи, което може да се случи. Не е ясно дали Фонд 
“Българска гора” е правилният механизъм за да се направи това. Фонд “Българска гора” 
работи в съответствие със ЗОП и въобще не е ясно дали с едно ДГС може да се сключи 
договор за предоставяне на услуги за изпълнение на дейностите, които то само е 
предложило. Това не е законно по търговския закон и по същество е конфликт на 
интереси. Накрая, дори ако Фонд “Българска гора” е в състояние да натрупа средствата, с 
които възнамерява да финансира нови горски инвестиции, това вероятно ще е една много 
малка част от действителните нужди. Инвестициите в горски пътища, например, остават 
неотложна грижа дори за най-добре работещите ДГС, защото са скъпи и ДГС нямат 
възможност да финансират тези разходи. 
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БУЛПРОФОР ще има впредвид всички направени в срещата коментари и 
предложения, за да изработи своя актуализиран пакет с предложения за противодействие 
на икономическата криза в горския сектор. БУЛПРОФОР  ще се включи най-активно в 
предстоящите обсъждания за настоящето и бъдещето на горския сектор в България. 


