
Уважаеми колеги лесовъди,  

Уважаеми гости,            Дами и господа, 

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

предприемачи в България, а позволявам си да го направя и от името на останалите работодателски 

организации,  

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’2010. 

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

са се посветили. 

Сега, когато се чества и 85 годишната юбилейна Седмица на гората, имаме  добър повод да 

признаем, че е имало периоди в нашата история, когато лесовъдската професия и горското 

стопанство като цяло са имали висок обществен авторитет.  

Преди 4 години ДАГ, БУЛПРОФОР и СЛБ заедно заявихме съвсем ясно, че „трябва да се отдаде 

възможно най-голямо значение на това събитие и то да направи истински „европейски” принос 

към консолидация на лесовъдската гилдия и горския сектор като цяло” и „.... повече няма да се 

допуска пренебрегване на предприемаческата гилдия и тя ще се допусне равнопоставено да 

участва в годишните тържества през „Седмица на гората”, където да отчита своите 

резултати и да демонстрира най-достойните свои представители”.  През последните 3 години 

чествахе заедно този знаменателен ден, и поднасяхме нашите вече традиционни награди „За особени 

заслуги в лесовъдската практика”.  В последните 2 от тях обаче, за съжаление, това общо честване 

беше по-скоро фарс: Награждаванията на държавните служители беше отделено, като с 

демаркационна линия от наградите за недържавните лесовъди и за горските предприемачи. Те не 

бяха в полезрението на горската администрация, която не приемаше за свой ангажимента да 

награждава най-добрите измежду тях. Огорчението се натрупваше, за да се стигне до решението им 

повече да не служат за параван, и през настоящата 2010 год да организират самостоятелно честване и 

връчване на тези награди. Благодарни сме на Зам.Министър доц.Георги Костов, който почете 

церемонията, състояла се на 24.03.2010 год, в гр.София и сам връчи двете статуетки: „За най-добра 

лесовъдска практика’2009 г” и „За най-добър горски предприемач – фирма на 2009 г”. 

Сега 85 години след първото честване на Седмица на гората, със съжаление трябва да кажем, че в 

повечето страни от ЕС, които нямат подобни традиции,  горското стопанство и лесовъдската професия 

се ползуват с много високо обществено доверие и са едни от най-престижните.   

Защото професионализмът е единствения критерий за добрата/устойчива кариера, а не близостта до 

политическите/партийни центрове....  

Защото качеството и точността при изпълнение на предприемаческата дейност е единствения 

критерий за избора на изпълнителите, а не приятелските кръгове.... 

Защото не се допуска „конфликтът на интереси” в държавните структури да определя бъдещето на 

частните предприемачи (микро и малките горски предприятия) и да ги ликвидира, а същевременно да 

подклажда всички крупни нарушения и нелегални практики в горските територии.  

Защото „далаверата” е подсъдна и се наказва винаги и строго според закона.... 



 

Свидетели сме на явления, непознати в досегашната горскостопанска и дърводобивна практика. 

Икономическата криза е факт и е особено мъчителна в горския сектор. Обстановката е екстремна, 

поради което трябва да се действа нестандартно. 

Ето защо се обявяваме за  

Максимално бързо приемане на проекта за нов закон за горите, като се вземат впредвид всички 

предложения на заинтересуваните страни, които ще го направят по-добър и отговорен към 

всички тях. 

Поемане от Държавата на нейния дял от разходите в горското стопанство, а  Обществото да 

започне да плаща за това което гората и лесовъдите му дават.  

 

Но за всичко това се нуждаем на първо място от силно и авторитетно горско ведомство, което 

да може, но и да знае как да постигне всичко това. Нов закон за горите е имало и преди 85 години, 

има проект за такъв и сега! Партизанщина е имало и тогава, има и сега, с тази разлика, че тогава е 

имало хора, които са давали своя живот за опазване на горското богатство, а сега ... просто няма 

безспорни личности – лесовъди, които да даваме за пример... 

Ето това са предизвикателствата днес, 131 години след създаването на първата горска служба и 85 

години след първата С-ца на гората.  Все неща, които си заслужава да коментираме в тази Седмица 

на гората’2010  и да помислим заедно как да се противодейства.   

 

От своя страна 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.   

 

Още веднъж честит празник, 

Бъдете силни и активни, защото горския сектор СЕ НУЖДАЕ ОТ ТОВА.  

БЪДЕТЕ по-добри от ЛАУРЕАТИТЕ, КОИТО тази година се НАГРАЖДАВАТ. 

 

Инж.Антоний Стефанов 

Председател на БУЛПРОФОР 


