ОТВОРЕНО ПИСМО
ЧРЕЗ СВОБОДНИТЕ БЪЛГАРСКИ МЕДИИ
до
Министър председателя на Р.България и
до членовете на Кабинета, политическите партии и НПО
относно
ОПИТЪТ ЗА ПЪЛНО ОБСЕБВАНЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ И ДЕЙНОСТИТЕ В ТЯХ
ОТ ШЕПА ОЛИГАРСИ, СВЪРЗАНИ С ЛОВНИЯ БИЗНЕС

от
Коалиция „Да спасим горското предприемачество в България”
o
o
o

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост в България,
БУЛПРОФОР - Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи
в България,
Асоциация на горските фирми в България.

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р.БЪЛГАРИЯ
Г-н БОЙКО БОРИСОВ
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ДО ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ
ДО НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ДО МЕДИИТЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО
ЗАЩО ДОПУСНАХТЕ Г-Н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
БЪЛГАРСКАТА ГОРА И ГОРСКИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ ДА СТАНАТ
ЗАЛОЖНИК НА ШЕПА ЛОВНИ ОЛИГАРСИ, КОИТО ОТКРИТО И
ЦЕЛЕНАСОЧЕНО СЕ ПОДКРЕПЯТ ОТ ДЪРЖАВАТА !
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПК ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ В 41 НС,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С наши Декларация от 17.05.11 и Жалба от 23.11.11 предупредихме Вас г-н Министър
председател и Вашите заместници, като се надявахме да събудим вашето отговорно
отношение към случващото се в горския сектор на България.
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Заявяваме най-категорично, че настоящото висшe ръководство на горския
сектора, в лицето на Министъра на земеделието и храните - Мирослав Найденов,
със своите действия и бездействия след приемането на Закона за горите, са
вредни и опасни за горския сектор.
По-конкретно визираме следния случай:
Приетата с ПМС 316/24.11.2011 год. „Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от тях”
и публикувана днес на 06.12.2011 година, както написахме в нашата жалба от
23.11.2011 до ВАС е противозаконна, защото е приета в нарушение на чл. 26, ал. 2
от Закона за нормативните актове – Същата е публикувана на сайта на МЗХ на
11.11.2011 год (петък) и беше приета от МС на 16.11.2011 год.
Министър М.Найденов не спази собственото си обещание, дадено ни на нарочна
среща (14.06.2011 г) във връзка със същата наредба за това, че тя няма да бъде
утвърждавана без да се съобрази с мненията на заинтересуваните браншови
организации в горския сектор, участвали в нейната изработка! На срещата при
него, бяхме представители на 6 организации, с въпроси за нейното необосновано
забавяне и във връзка със слуховете, че наредбата се прекроява и се въвеждат
лобистки текстове, които дават предимство на определени кръгове и лица,
заинтересувани от концесионирането на ловни и други дейности в гори – държавна
собственост.
Наредбата във вида, който ние - всички браншови и др.НПО в горския сектор,
съвместно с ИАГ, постигайки баланс на интересите и КОНСЕНСУС изработихме е
„Наредба за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и продажбата на дървесина и недървесни
горски продукти”. Тя няма нищо общо с публикуваната наредба, която ние
НЕ ПРИЕМАМЕ най-малкото поради следните съществени слабости и дори
противозаконни текстове.
1. Още в самите основни принципи на наредбата (Чл.1, ал.2), които се приеха под
наше настояване, е вмъкнато допълнение, което по-нататък в приетата наредба
въвежда към откровено лобистки текстове.
Чл.1, ... (2) Основните принципи и цел на наредбата са: 1. публичност, 2.
прозрачност, 3. свободна и лоялна конкуренция, 4. Равнопоставеност, 5.
недопускане на дискриминация; 6. насърчаване на дългосрочните инвестиции за
устойчиво стопанисване на горите и ползуване на дървесина и нерървесни
продукти.” (подредбата в първоначалната публикация на МЗХ беше друга!)
По принцип в това ново допълнено намерение не би имало нищо лошо, ако се
отнасяше например за предприемачите, какъвто беше замисълът още на самия Закон
за горите и заради което се въведоха дългосрочните договори за изпълнение на
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дейости, за да могат те най-после да заменят допотопната техника с която се работи в
българските гори. Както се вижда по-нататък в наредбата обаче, тези инвестиции ще
касаят т.нар. „стратегически партньори” и настоящите концесионери на държавни
ловни територии.
2. Едно от най-големите завоевания на Закона за горите и на тази наредба, което ние
приветствахме като голяма крачка за осигуряване на прозрачност и
демоктратичност при взимане на решения в сектора, беше текстът на чл.6. (във
варианта на Наредбата, който ние сме съгласували!) Според него, принципалът Министърът на ЗХ заедно с представителите на Националните браншови организации
в горския сектор (НБО в ГС), подписват съвместно споразумение за политиката в
областта на възлагане на ползуването на дървесина в горските територии – държавна
собственост и продажбата на добита от тях дървесина за следващата календарна
година.... Този регламент беше гаранция както за предприемачите в сектора, така и за
Държавата, че няма да се допускат залитания в една или друга посока. Очевидно
обаче, този регламент не се е харесал на същите онези заинтересувани структури и
лица, вкл. на „стратегическите партньори”, защото затруднява извършването на
„задкулисни” сделки по всяко време.... Премахването на този член /регламент/ в
голяма степен обезмисля съответните текстове в Закона (чл.220 и сл.) за мястото
и ролята на браншовите организации в ГС и на техните признати НБО – една широко
прилагана Европейска практика за взаимоотношенията в ГС е премахната!
3. Премахната е и още една най-разпространена практика при търговете и конкурсите
за възлагане на дейности и продажба на дървесина в Европейските страни –
провеждането на процедурите за горите държавна собственост на СЕСИИ – Две :
ЕСЕННА И ПРОЛЕТНА (бивш чл.11, ал.2). Този регламент въвеждаше
предвидимост и ред в търговията с дървесина (на корен – за дейността
дърводобив и/или от склад), прозрачност и намаляване на уродливите явления
/беззакония, така широко разпространени в сектора досега, и понастоящем все
още. Премахването на тази възможност, т.е. продължаването на досегашната практика
на организация на конкурси и търгове по всяко време, обикновенно когато се яви „наш
човек”, е отказ да се променят нещата. Т.е. залага се с тази наредба – беззаконието
да продължи, едни и същи фирми, които си плащат (!) да печелят винаги, а за
останалите – ако нещо остане, или да се махат другаде, или да фалират! (фалитите на
утвърдени с професионализма си фирми по тази причина са все по-често явление!)
4. Съвсем тенденциозно ударението на наредбата се прехвърля от възлагането
на дейности в горските територии върху продажбата на дървесина на корен
(което е пак дейността дърводобив, само че с придобиване на собствеността върху
дървесината). По принцип това е широко разпространен начин за продажба на
дървесина в повечето европейски страни и в Америка, ОБАЧЕ, не и при заложените с
тази наредба условия (!), защото:
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- Въведени са незаконни преференции (25% тежест - бонификация при
конкурсите за дългосрочни договори) за т.нар. „стратегически партньори” (чл.78,
ал.3 от Наредбата). Обществена тайна в средите на горския сектор е, кои ще се
облагодетелстват – това са физически и юридически лица придобили концесионни
права върху огромни ловни участъци в гори държавна собственост (и не само
държавна!), както и крупни преработватели на дървесина. С препратките към т.21 и
т.22. от ДР на Наредбата, стават пределно ясни техните намерения. Дори една част от
досегашните „Големи ползуватели” - преработвателите на технологична дървесина,
както и мебелопроизводителите, ще бъдат принудени да сключат договори именно с
тези нови „стратегически партньори”. Една обикновена декларация, че могат да
реализират обявеното количество дървесина (не по-малко от 50000 куб м годишно), ще
бъде достатъчна за тях. А’приори от дългосрочните договори са „отсвирени”
горските предприемачи – тези, които извършват дърводобива. Именно тяхното
устойчиво развитие, според европейските стандарти е гаранция за устойчивото
развитие на целия горски сектор. Затова презумпцията и на стария текст на
наредбата, както и на Закона, бяха да се осигурят дългосрочни договори за
дейностите в горите (за предприемачите!), а не за търговците на дървесина,
което се прави с така публикуваната наредба!
- Гаранцията за изпълнение на такива поръчки (покупка на дървесина на корен)
умишлено е вдигната на 10% - банкова (само!), за да се убие в зародиш
конкуренцията на по-малките (но по-гъвкави) фирми кандидатки.
- Задължително в обектите за продажба на корен (дърводобива) за дългосрочно, се
възлагат в комплекс с други дейности по чл.10, ал.1, което пак е в ущърб на помалките фирми.
- Дава се възможност на привилегированите фирми да разполагат и с пари от Фонда
„Инвестиции в горите” (чл.75,ал.8), предназначени за строителство на пътища, което
само по себе си не е лошо, но защо само за тях?!
- Т.нар. „стратегически” фирми ще работят чрез подизпълнители, защото самите те
нямат капацитет и професионализъм за изпълнение на задачите, но с това се убива
предприемаческия дух на доказалите се фирми, които не използуват корупцията
като свое оръжие. Угасва съвсем надеждата да се оправят най-сетне нещата в горския
сектор!
5. Методиката за определяне и за актуализация на цените на дървесината при
дългосрочните договори е променена, и позволява на т.нар. „стратегически
партньори” при осигурените им вече бонус условия, да могат още да се сдобият с
предлаганата дървесина на много ниска цена! (чл.45, чл.80, ал.5). Много е ясно как
определени лица - концесионерите на държавни ловни райони (ок. 10% от горите
в България, колкото приблизително частните гори у нас) са многостранно обезпечени!
Веднъж на безценица са взели ловните полета съгласно „приятелския” за тях
ЗЛОД, и сега за тях (т.нар.финансиращи страни”, по т.22 на §1) се осигуряват и
финансовите ресурси от Държавата, както и гарантирана печалба от продажбата
на дървесина и дори инвестиции за строителство на пътища в тези територии.
6. Продажбата на 42 (?!) % от ежегодните количества добита дървесина (едра
строителна и технологична) на стоковата борса звучи много добре, но това е
елементарн популизъм (!) водещ до източване на държавните предприятията.
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Защото в България досегашния опит за продажба на категории дървесина на стоковата
борса показа, как могат да се правят далавери от определени лица, с
посредничеството на „лицензираните” брокери. Това вероятно се подготвя и сега. Ще
се облагодетелстват неизвестни за сега посредници (!), а когато това е трудно да
стане или останат непродадени количества, услужливо е предвидено – продажбата
да се извършва чрез процедура на „договаряне” – най-порочната досега
процедура!

Уважаеми г-н МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Уважаеми г-жи и г-да народни представители,
Уважаеми г-да министри,
Уважаеми дами и господа
Можем още да изброяваме непрофесионалните и окровенно лобистки
текстове в наредбата, но е безмислено.
Нашите следващи действия са свързани с отмяна на вече публикуваната и
влязла в сила наредба от Висшия административен съд на РБ, на основание на
чл.185 и сл. от АПК, вр. с чл. 120 от КРБ..
Вслучай, че не сме удовлетворени от развитието на казуса, вкл. при
следваща редакция на тази наредба, ще бъдем принудени да сезираме
компетентните европейските институции, за нескрития опит, чрез наредбата да
се узакони подпомагане от страна на Държавата на определени частни лица.
Отделно са погазени основни принципи (чл.1, ал.2) на самата Наредба
„....публичност,
прозрачност,
свободна
и
лоялна
конкуренция,
равнопоставеност и недопускане на дискриминация....... ”, както и на ЗЗК.
Г-н Министър председател през юни 2009 г, ние повярвахме на ПП ГЕРБ и
сключихме предизборно споразумение, защото тя декларира, че именно с такива
прояви в управлението на горите ще се бори и няма да допуска!
А какво виждаме сега г-н Министър председател ? – Още по-уродливи и
много по-зле прикрити опити за доразграбване на нашето национално
богатство на гърба и за сметка на горските предприемачи, лесовъдската
колегия и всички милеещи за гората граждани на Р.България.

Коалиция „Да спасим горското предприемачество в България”
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост в България
Инж. Калин Симеонов, office@timberchamber.com
БУЛПРОФОР - Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски
предприемачи в България – инж.Антоний Стефанов, office@bulprofor.org
Асоциация на горските фирми в България : Инж. Иван Пенков, agfb@mail.bg
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