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Честита Седмица на гората’2013 
 

 

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’2013. 

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

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. 

Няма и помен /или поне с нищо не се задвидетлства/ европейското разбиране за основополагащото 
значение на предприемачите в горския сектор – които са неговия гръбнак. Т.е. има концептуално 
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. (сега не е момента да повтаряме как се гледа и какво е 
отношението към тези фирми у нас, и защо те не могат да се развиват) 

http://www.bulprofor.org/
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Тази година, на своето Общо събрание на 28.02.2013, УС на БУЛПРОФОР отчете суровите реалности в 
нашата горска действителност през изтеклия период от 2011-2012 година, след приемането на новия 
Закон за горите и някои от подзаконовите му актове. Периода беше от най-тежките за нашата горска 
предприемаческа гилдия. За изтеклата 2012 г ние установихме със съжаление, че са налице следните 

основни несъответствия в сектора, които продължават да го теглят назад (!):  

- Централизация и монополизация на пазара на дървесина и всички дейности в горите , 
изразяваща се основно в : Унижаващи и дискриминационни условия за провеждане на търгове и 
клаузи в договорите - прехвърляне на всички отговорности и задължения на купувача или 
изпълнителя на дейности, поставяйки ги в ситуация на постоянни нарушения в зависимост и 
дискриминация; Изключително ниски цени за услуги в горите, което не позволява на фирмите да 
поддържат машинен парк, квалифицирана работна сила, да бъдат конкурентни на пазара; 

- Източване на държавен финансов ресурс в посреднически фирми, които са на входа и изхода 
на ДП – чрез  препродажба на евтино закупената дървесина на предприемачите с надценка, 
което може да се класифицира като  държавен заговор срещу гората и хората на България, и 
особено срещу легалния малък и среден бизнес в горите.   

- Регистрацията на лесовъди и на фирми за лесовъдска практика и дейности в горите е 
превърнато в пародия и в инструмент за безотговорност към националното ни богатство. 

- С действията и бездействията на териториалните поделения на ДП и на занижените критерии 
за контрол в държавните гори от страна на РДГ: 1. се напомпва сивата икономика в сектора  - 
въпреки нормативната забрана, в работно време и със служебна екипировка и МПС извършват 
частна практика под чуждо име и отговорност и 2. се демонстрира тревожно нисък 
професионализъм, отказ от изпълнението на Закона, отказ от реални контролни функции - 
избирателно  налагане на наказания - липсват държавни лесовъди в горите - там са само онези 
с ниска квалификация и заядливо поведение към знаещите и можещите повече лесовъди на 
частна практика. 

 
На базата на тези основни диспропорции описващи състоянието на сектора и на болшинството от 
нашите членове, както и на цялата предприемаческа гилдия, логична е и нашата основна 
констатация: 
 
За нас  новия Закон за горите, независимо от някои добри негови постановки, създаде: 

-  монополни структури в горите и нелоялна конкуренция между държавата – предприемач и 
малкия и среден бизнес преживяващ от предприемачество;   

- нови по-изтънчени корупционни практики и предпоставки за източване на държавни 
финансови средства; 

- предпоставки за навлизане на нискоквалифицирани лесовъди и фирми със съмнителна 
репутация;  

- неравнопоставеност и разделение  между лесовъдите  в държавните структури, което 
рефлектира върху тяхното отношение към гората и към частно-практикуващите лесовъди;  

 
Така описания комплекс от фактори и предпоставки, даде основания на УС на БУЛПРОФОР да реши, 
че връчването на награди точно в този продължаващ „преходен” период, може да изпрати неточни 
сигнали към останалите заинтересувани групи в горския сектор, както и към нашите членове, 
особено ако номинациите не са безусловно точни, каквато опасност реално съществува. За 
съжаление – вече 3-та поредна година, тази констатация продължава да е в сила. 

 
 
 
 



Уважаеми колеги и приятели лесовъди, 

Цитираните слабости, състоянието на сектора като цяло,  ни накара да представим на вниманието на 
Министъра от служебния кабинет проф.Иван Станков документа: „СТАНОВИЩЕ за актуалната 
ситуация в горския сектор към м.март 2013 г и ПРЕДЛОЖЕНИЯ за спешни краткосрочни и на 
дългосрочни мерки за стабилизация“  (www.bulprofor.org), съгласно приетите на ОС БУЛПРОФОР 
(28.02.2013 г.) „Основни проблеми пред малкия и среден бизнес в сектор „Горско стопанство“ и 
предложения за решаването им“. Отправихме към него настоятелна покана за среща, каквато 
очакваме да се състои през тази Седмица.  
 
На нея ние ще настояваме и ще очакваме  нашите конкретни предложения, отразени в цитирания 
документ, да бъдат отчетени, като: 
 

- в спешен порядък се направят най-важни промени, които да дадат гаранции за недопускане 
при така действащата нормативна уредба, на онези уродливи явления, на които сме 
свидетели всички ние, и 

-  в един средносрочен аспект – след конструирането на ново правителство и горска 
администрация -  промени в действащия  закон за горите и в подзаконовите актове – 
наредбите за прилагане на закона,  работата по които да започне възможно най-скоро от 
национално отговорен Национален Съвет за възраждане на българското горско 
стопанство.    

 
Уважаеми колеги и приятели лесовъди, 

Ето това са според нас едни от най-актуалните предизвикателства днес,  88 години след първата 
Седмица на гората.  Все неща, които си заслужава да коментираме в тази Седмица на гората’2013  и 
да помислим заедно как за всеобщо благо да реализираме нашите идеи. 
Ние ще ги обсъждаме на насрочения за тази седмица (5-6.04.2013) семинар в с.Енина, където сме 
поканили и Министър Станков. Това се надяваме да е нашия принос за по-бърза и истинска 
промяна, респ.  за изход от кризата.  

Същевременно, ние от БУЛПРОФОР, като национална браншова организация съгласно ЗГ за сектор 

„Горско стопанство“, сме заинтересувани и ще подкрепим всички действия на ИАГ и на МЗХ, 

целящи преодоляване на диспропорциите в горския сектор.   

 

Но, 

В навечерието на светлия празник на българската гора, нека бъдем повече оптимисти !  Нека не 
скланяме глави, защото това не е изход, нека гледаме с вяра, която е подплатена от нашите 
непоколебими и действени усилия. 
 

Още веднъж ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, 

Бъдете силни и активни, защото горския сектор СЕ НУЖДАЕ ОТ ТОВА и от ВСЕКИ ЕДИН ОТ ВАС!.  

БЪДЕТЕ по-добри от ЛАУРЕАТИТЕ, които тази година може би са заслужавали, но ние не наградихме. 

 

Инж.Антоний Стефанов 
Председател на БУЛПРОФОР 
София, 31.03.2013 г. 
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