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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 
 

 

Уважаеми колеги лесовъди,  

Уважаеми гости,             

Дами и господа, 

 

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

и горски предприемачи в България,   

 

Поздравявам  

- всички лесовъди – ветерани, 

- всички лесовъди от кариерата,   

- всички колеги лесовъди от неправителствените организации  (работодателски, 

професионални, екологически), научни работници и преподаватели от нашия 

университет и от проф.гимназии, членове и нечленове на Съюза на лесовъдите, 

с този техен ПРАЗНИК – 100 годишния юбилей на СЪЮЗА НА ЛЕСОВЪДИТЕ 

 

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

професия на която са се посветили. 

 

В годината, когато се чества и 130 годишен юбилей на Българската горска служба, 

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.  
Понастоящем в повечето страни от ЕС, а и не само там, горското стопанство и 

лесовъдската професия се ползуват с много високо обществено доверие и са едни от 

най-престижните.   
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Защото качеството и точността при изпълнение на професионалните и служебните 

задължения е единствения критерий за атестацията и растежа в служебната йерархия, 

а не близостта до политическите/партийни центрове и приятелски кръгове....  

Защото са непознати дилеми между „марката и секирата”, между „лесовъдската съвест 

и финансовия интерес”, за да осигуриш по-доброто битие на своето семейство. 

 

През последните години /десетилетия/ сме свидетели на нескончаема реформа и на 

явления, непознати в досегашната горскостопанска и дърводобивна практика. Сега и 

икономическата криза в горския сектор е факт. Съюзът на лесовъдите преживява 
криза на идентичността. Обстановката е екстремна, поради което трябват и 
нестандартни решения и действия, включително и от страна на Съюза на лесовъдите. 

 

Сега повече от всякога обществото и всички ние се нуждаем на първо място от силно 

и авторитетно горско ведомство, сиреч от чисти и неопетнени личности - лесовъди, 

които подобно на своите предци да наложат европейския модел на развитие за 

българското горско стопанство.  

Трябва най-после да накараме Държавата да поеме своя дял от разходите в горското 

стопанство,  а  Обществото да започне да плаща за това което гората и лесовъдите му 

дават.  

 

За всичко това ни трябва СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ, който 100 години по-късно, с 

устрема и активността на своите създатели и предшественици да застане начело на 

тези промени, с членовете си, които да са пример за неподкупност и воля за промяна.  

 

Уважаеми колеги лесовъди и членове на СЪЮЗА НА ЛЕСОВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ, 

 

Още веднъж честит празник, 

Бъдете силни и активни,  

Повярвайте, че бъдещето на горския сектор е във вашите ръце (основно!).  

Тогава и всички други ще ви повярват! 

 

С почит: 

От името на УС на БУЛПРОФОР, 

Председател: Инж. Антоний Стефанов  

 

 
 

  
 
 
 

 


