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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 
 
на  

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БУЛПРОФОР 
за ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2000 – 2001 ГОД. 

 
/ една година БУЛПРОФОР / 

 
 

Уважаеми колеги – членове на БУЛПРОФОР, приятели и гости на нашия форум, 
 

Благодаря на всички Вас, че с присъствието си  днес – тук на нашия Годишен форум, 
засвидетелствувате своята ангажираност към нашата досегашна и още повече бъдеща дейност. 
  
 Ще бъда възможно най-кратък в своето изложение, още повче, че около Нова година 
/м.12.2000 г./ изложих пред вас някои от основните  пунктове по които УС е работил. Накратко 
само ще ги маркирам : 
- Основното е Регистрацията пред СГС на БУЛПРОФОР, от м.11.2000 год. 

Преди и след това се работеше по редица проблеми, като: 
- В тясно сътрудничество с немски партньори от сходния в Германия Съюз на частните 

лесовъди и предприемачи. Беше обменен опит с тях и се получи ценна информация за това 
как работи този съюз. Получихме и преведохме на български език техни наредби и правилници 
за работата на частнопрактикуващите лесовъди в Германия, няколко техни договора, каквито 
се сключват между собственици на гори и частнопрактикуващи лесовъди. Същите ги 
“побългарихме” и вече сме готови да ги пускаме в действие (Отварям скоба – тези и други 
придобивки ще ползуват членовете ни, които са приели нашата ХАРТА, респ. получилите 
удостоверениетео на БУЛПРОФОР за което ще говорим по-късно) .  

- Създадохме много тесни връзки с Българската Горскостопанска Камара /гр.Пловдив/ 
обединяваща много собственици на гори (физически лица, общини, кооперации) от цялата 
страна. Съвместно участвахме в редица мероприятия организирани по линия на Германо-
Българския горски проект, както и в редица срещи със собственици на гори за конкретизиране 
на техните нужди и възгледи за съвместна работа с лицензираните лесовъди. Споразумението с 
тях (за това ще стане дума и по-късно при приемането на официалните ни документи) е да си 
сътрудничим тясно при подпомагане на собствениците на гори. За целта те ще търсят нашето 
мнение и нашите специалисти по региони, за да ги препоръчват на нуждаещите се от помощ 
собственици. 

- Работим в тясно сътрудничество и със самия Г-Б Проект за горите. Много често е търсено, и 
надяваме се това ще продължи и занапред, нашето мнение и участие в организирани от 
Проекта работни срещи. Досега по-важни такива мероприятия са били:   Славейно – за 
изработване на модел за работа с горски кооперации; В.Търново – за изработване на 
Концепция за подпомагане на частните собственици на гори; М.Търново – за приемане на 
модел за работа с общините – собственици на гори;  

- БУЛПРОФОР участва най-активно в работната група “Доспат-2000” по изработката на 
български стандарт за сертификация на горите, продуктите и дейностите в горите. Имаме 
няколко наши членове (5души), които участват сред учредителите на Сдружението за горска 
сертификация, както и представителство (чрез мен) в неговия Управителен Съвет.  

- Досега, макар и неофициално като БУЛПРОФОР, сме участвахме в работата на Б-Ш Проект 
по горите (– неговата 1-ва фаза – ПМФГС на УОГС“Бързия”). Занапред участието ни е пряко 
(в новия 2-ри етап на Проекта), като имам честта, като представител на БУЛПРОФОР да 
участвам в Консултативния програмен съвет към Проекта. Същият ще определя приоритетите 
и мандатите по които ще се работи занапред. 
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- Работихме активно по Наредбата за горската мярка по програма САПАРД, като от тук 
насетне участието ни в работната група за тази наредба продължава до нейното финализиране. 
За съжаление този срок може да бъде дълъг – до 1,5 години (до влизането на мярката в 
действие, респективно до получаване на акредитацията на фонд “Земеделие” като 
изпълнителна агенция и по горската мярка. /Тук са представители на отдел САПАРД и фонд 
Земеделие към МЗГ, които по-късно ще помоля да изнесат полезна за нас информация./ 

- Представители на Булпрофор вече участвуват като  членове на ЕТИС към НУГ. Това е  
факт за заседанията по приемане на ТИЗ за  лесоустройстените проекти. Очакваме тази 
практика да продължи, вкл.  и чрез разширяване периметъра в който наши специалисти да 
могат да изразяват компетентните си препоръки, напр. в областта на ловоустройството, 
плановете за управление на природни паркове, при разглеждането на научно-приложни 
разработки и т.н. Като лош пример за несъгласувани от НУГ действия бих посочил възлагането 
на изработката на новата лесоустройствена инструкция, без участието в колектива на нито 
един практик лесоустроител. В бъдеще подобни действия не трябва да се допускат.  

- Изработвали сме редица становища, предложения, питания, протести и пр. до НУГ,  лично 
до г-н М.Станчев и Министър Върбанов, до Комисията по земеделие и гори към Парламента 
(във връзка и по повод на: Закона за горите, лицензионния режим, Инструкция –33 за 
условията и реда за ползуване в горите, Инструкция – 3 за възлагане на лесокултурните 
дейности, Наредба – 30 за ползуване на дървесина от горите, конкурсите за лесоустройство и 
др. засягащи пряко работата на наши членове, а и на колегията като цяло. Не се спирам 
подробно на всяко от тях, защото ще ми трябва много повече от определеното време, но тази 
кореспонденция (всички писма), както и всички документи на БУЛПРОФОР в най-скоро време 
ще бъдат качени в нашата Интернет страница. Ако има някакви конкретни въпроси по горните 
позиции – съм готов да  отговоря. 
 

Естествено е, че има и редица въпроси от чието решаване сме неудовлетворени и през 
следващия 1-год. период ще продължим да работим и да отстояваме. Според нас най-важните 
от тях са: 

- постигане на нашето мотивирано искане (ще го докажем с официалните документи, които ще 
приемем днес) за поемане на отговорността сами да водим регистрацията / лицензирането на 
частно-практикуващите лесовъди (подчертавам не на кой-да е, а на нашите членове). 
Досегашният опит потвърди, че издаването на лицензите от НУГ е съпроводено от много 
субективизъм, за да не кажем и по-тежка дума, от грешки и слаба отчетност и възможност за 
търсене на отговорност. От тази именно гледна точка, в Европа и всички напреднали страни, 
където има подобно лицензиране това се прави от съответните гилдии. В този смисъл е и 
декларацията, която ще предложим за приемане от днешния ни форум. 

- постигане на единомислие и някаква съгласуваност (в рамките на закона) между 
конкурентните фирми от гилдията при участие в конкурси и търгове за дейности в бранша. 
Направо катастрофални за всички наши фирми са тазгодишните конкурси за изработка на 
ЛУП. Будят недоумение както нашата неспособност да сме реалисти в исканията си, така и 
нелоялните действия с много големи намаления в предложените цени, за осигуряване на 
повече обекти и опита за диктуване на условия на другите кандидати. Казвам го с голямо 
съжаление, но явно тук трябва да работим още много, за да загърбим личните интереси и не 
поставяме под съмнение качеството на проектите, които изработваме. Ще поставим остро и 
категорично въпроса пред НУГ за засилване контрола върху качеството на проектите, 
които ще се изработват на такива ниски цени.  

- големи резерви имаме и по начина по който досега се решават въпроси регламентирани в 
Инструкция-33. С предстоящите промени в нея, ще отстояваме да се намери баланс между 
правото и на по-малките фирми равнопоставено да се включат в стопанските дейности в 
горите (без да им се поставят прекомерни изисквания) и от друга страна -  наложеното (малко 
силово) право на по-големите и силни фирми. Разбира се ние признаваме на държавата, като 
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всеки собственик, правото да избира най-добрия според нея изпълнител, стига разбира се, това 
да не води до катаклизми на каквито напоследък сме свидетели. 

 
Други важни въпроси, които са ни занимавали, но чието решение предстои са: 
От документите, които ще приемем днес, се вижда, че ударението на нашата бъдеща дейност ще падне 

върху създаване и организационно укрепване на наши структурни звена по места за работа със 
собствениците по гори. 

Трябва да споделя, че очакванията към нашето сдружение в тази именно насока са много големи. 
Вероятно ще го споделят и нашите гости от БГСК, от Г-Б проект за горите, а може би и НУГ. От срещите, 
които аз съм имал по места, а и вие го усещате от вашата непосредствена работа по места, е ясно, че 
перспективата за всички лицензирани лесовъди е много добра. Стигна се и до там, лесовъдите да сме 
дефицит. Какво обаче досега не ни достига – не ни достига доверието на някои от важните наши 
партньори. Сред определени среди и поделения на НУГ, а може би и другаде, витае съмнението към 
всички частнопрактикуващи лесовъди, че могат да загърбят лесовъдските принципи и 
професионалния си дълг и да отстояват с предимство частнособственически и лични интереси. 
Искат се гаранции за нашите специалисти и от партньoри като БГСК и техните членове и т.н. С 
документите, които днес приемаме обаче, уверено можем да твърдим и да отстояваме позициите си на 
лоялен партньор както към собствениците на гори, така и към ведомството по горите и обществото като 
цяло. Вярвам че зад нас ще останат всички случаи на нелоялни прояви на частно-практикуващи 
специалисти, а така също и на служители в РУГ-ове и ДЛ, създавали спънки на частнопрактикуващи 
лесовъди в работата им с недържавни собственици на гори (за утвърждаване на документация).   

Силно сме заинтересувани, но ще измислим форма и начин в рамките на закона да увеличим приходите 
в дружеството, защото е ясно, че с ограничените за сега средства не можем да решаваме мащабните задачи 
и изобщо да осъществяваме дейността си така както трябва.  Имаме идеи да организираме и методически 
да подготвим за печат редица полезни за дейността ни материали, като: практически наръчници, таблици, 
справочници, официално периодично издание и т.н. Очаквам и вашите предложения в тази посока. В тази 
връзка е и предложението ни за щатен сътрудник – Изпълнителен секретар (ако се приеме предложената 
структура, респ. Консултативния съвет към БУЛПРОФОР), който да поеме основни оперативни функции, 
както и ангажимент за търсене на спонсори, международни и др. програми по които да включим нашите 
членове и всякакви други инициативи.  

Ще действаме за организиране и провеждаме, поне 2 пъти през годината, на срещи помежду ни за 
обсъждане и решаване на актуални въпроси, за обмяна на опит и др.п. 

Ще организираме курсове за наши членове, на които да се получават нови знания по въпроси като напр. 
устойчивото стопанисване на горите, за придобиване на други специфични умения и квалификация, как да 
се изработват планове и програми за частни гори, бизнес планове, за финансирани по програма САПАРД 
по горската мярка и по мярката за алтернативни дейности,  как да работим с частните собственици, как да 
бъдем лоялни изпълнители и да печелим без да накърняваме интересите на държавата и гората и т.н. 
 

Очаквам  вие да поставите и други проблеми и въпроси, които да влезнат в дневния ни ред.   
 
В заключение ще апелирам към вашата активност днес на този форум, както и през цялата 

година напред с идеи, предложения, съображения и т.н. винаги и по всяко време. 
 
 Нашата работа има смисъл ако носи полза на хората, на вас – практикуващите 

лесовъди, на собствениците на гори и на техните обединения, на държавата в лицето на 
ведомството по горите, на обществото като цяло.  

Нека работим така, че да печелим доверие и придобием самочувствието на хора без 
чийто труд не само гората, но и България не може. Нека да помогнем за повишаване 
авторитета на лесовъдската колегия, а не да затвърждаваме безличното си и мълчаливо 
съществуване. 

  
Като ви благодаря за вниманието,   
Ви пожелавам успешна и ползотворна частна практика скъпи приятели и колеги. 
 
Инж. Антоний Стефанов / Председател на БУЛПРОФОР/ 
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