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Уважаеми г-н ИЛИЕВ,
В настоящия момент на изпитание е изправен целия горски сектор, в т.ч. и нашата Алма-матер –
Лесотехническия университет. През последните години ние всички сме свидетели, как наред с
цялата лесовъдска колегия, практикуващите лесовъди, горския бизнес, така и Лесотехническия
университет стана жертва на изключително негативните тенденции породени от лошото
управление на нашето национално богатство - българската гора и на целия сектор сързан с нея.
Свидетели сме, че колегията се обезвери и затаи дъх в очакване на промени, които ще доведат до
тяхното възраждане . В тези смутни времена, една звезда на надежда грееше сред всички нас – ние
лесовъдите очаквахме с нетърпение новите випуски лесовъди и други специалисти, възползвахме
се от знанията и опита на вашите преподаватели и научни работници, канихме ги на срещи,
семинари, различни обучения, кръгли маси и т.н. на които те се отзоваваха с готовност.
Сякаш беше вчера, когато в далечната вече 2006 година Булпрофор и ЛТУ сключихме Споразумение
- Меморандум за сътрудничество за следното:
„.........Страните по настоящото споразумение декларират своята воля и готовност да започнат
съвместната си дейност в следните основни направления:
1. Повишаване на квалификацията и информираността на частно-практикуващите лесовъди и
обучение за ефективна консултантска дейност и взаимоотношения с недържавните собственици
на гори, местните власти и др.ползуватели на природни ресурси и услуги от горите в духа на
европейските традиции.
2. Съвместно създаване на Национална консултантска мрежа и центрове за обучение на
консултанти – лесовъди и на собственици на гори.
3. Подобряване маркетинга на дървесина и други горски продукти и оптимизиране на техните цени.
Създаване на информационна система за пазара на дървесна и недървесна продукция от горите.
4. Разработка и внедряването на нови технологии в областта на добива и преработката на дървесина
и горски продукти (плодове, билки и др.).
5. Проучване на авангардните европейски лесовъдски и дърводобивни практики и тяхната
интродукция за българските условия. Разработка на наръчник за най-добра горско-стопанска
практика за работа в горите на РБългария.
6. Привличане на инвестиции за и съвместно осъществяване на научно-приложни разработки в
областта на горите и горското стопанство.
7. Съвместно участие в национални и международни проекти касаещи развитието на горския сектор
в РБългария.

За успешна работа в гореизброените направления, страните са съгласни да ангажират и участват със свой
ресурс и потенциал от:
 Собствени разработки, проучвания, учебни помагала, учебни програми, бази данни, регистри
и др.п;
 Материали, проекти и програми по линия на свои международни контакти (с международни
организации и институти);
 Учебно-опитни полета (постоянни или временни обособени части от учебните стопанства) за
провеждане на практически занятия, курсове за квалификация, обмяна на опит и обучение на
лесовъди - консултанти; горски-информационни центрове (ГИЦ) за обслужване и услуги за
собствениците на гори; стационарни и мобилни центрове за обучение на собственици на гори;
 Специалисти и експерти (консултанти – частно-практикуващи лесовъди, преподаватели,
научни работници), натрупан досегашен професионален опит и научни познания.
.................“
Сякаш беше вчера и проведената Международна конференция “Forestry: Bridge to the Future” в
периода 13-15 май 2010 г. в гр. София по случай 85-годишнината от основаването на висшето
лесовъдско образование в България.

Да, вече 97 години Лесовъдското образование в България дава едни от най-образование и
ерудирани в природните науки специалисти - широкоскроени можещи и знаещи всичко за
природата, за екологията, за горското стопанство и горската промишленист, за обзавеждането и
вътрешния дизайн момчета и момичета, които фирмите в целия сектор, а не по-малко и горските
служби очакват всяка година с нетърпение.
Хората и особено политиците често забравят, че гората не принадлежи само на тях – тя е
национален патримониум, който всички заедно сме длъжни да опазим за бъдните поколения.
Затова лесотехническото висше образование ни е особено ценно и необходимо. Ако то бъде
„претопено“ и изкуствено натикано в едно с други също така важни за съответните стопански и
природни области и направления висши учебни заведения, то е много вероятно граденият с
десетилетия авторитет и професионална експертиза и науни постижения свързани с горските науки
и практики да бъдат заличени – ако не веднага, то постепенно с времето. Същевременно, това ще
последва и за другите изкуствено „обединени“ висши учебни занимания.
Ние смятаме, че допуснатите управленски слабости, които са довели до изкуственото нарояване на
висши училища в България, по правило захранвани с преподаватели от традиционните такива, не
трябва да се повтарят и мултиплицират с нови грешки, каквато ще бъде и загубата на автономност
на нашия Лесотехнически университет.
Липсата на самостоятелен и автономен университет като Лесотехническия университет неминуемо
ще доведе до загуба на идентичност и спад на интереса към тези професии, понижаване нивото на
образование и засилване на кадровия дефицит.
Обединението на ЛТУ с други университети, имащи съвсем различна професионална насоченост ще
доведе до проблеми както с качеството на преподаването, така и с научно-изследователската
дейност, която е от първостепенно значение за горскостопанската практика в настоящия момент,
когато Европейския съюз особено силно разчита на горското образование да бъде авангард за
осигуряване в близко бъдеще на въглеродния неутралитет, на зелената икономика и зелените
работни места.
Всички ние се гордеем със своя Университет, със знанията, придобити благодарение на нашите
ерудирани и авторитетни преподаватели!
Предвид горепосоченото ние от БУЛПРОФОР изразяваме своята категорична позиция за запазване
на самостоятелността и автономията на Лесотехническия университет.
С уважение и упование,
Инж.Антоний Стефанов
Председател на БУЛПРОФОР

