
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’2011. 

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

са се посветили. 

2011 год е обявена от ФАО за Международна година на гората, и това е добър повод да признаем, 

че в историята на България е имало периоди, когато лесовъдската професия и горското стопанство 

като цяло са имали висок обществен авторитет.  

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.  Заедно със Съюза на лесовъдите и НУГ се връчиха наградите:  „За 

особени заслуги в лесовъдската практика – Лесовъд на годината”  и „За особени заслуги в лесовъд-

ската практика”.  След това всяка от организациите продължи самостоятелно да връчва награди и 

организира чествания до 2007 г, когато  ДАГ, БУЛПРОФОР и СЛБ отново заедно заявихме, че „трябва да 

се отдаде възможно най-голямо значение на това събитие и то да направи истински „европейски” 

принос към консолидация на лесовъдската гилдия и горския сектор като цяло”.  Това продължи до 

2010 год, когато БУЛПРОФОР организира честването на своя 10 годишен юбилей, придружено с 

връчвания на нашите основни и вече традиционни награди „За особени заслуги в лесовъдската 

практика” за 2009 г. За това отделяне силно допринесе обстоятелството, че през 2008 и 2009 година, 

за съжаление, общото честване беше по-скоро фарс, защото награждаванията на държавните 

служители беше отделено, като с демаркационна линия от наградите за недържавните лесовъди и за 

горските предприемачи. Те не бяха в полезрението на горската администрация, която не приемаше за 

свой ангажимента да награждава най-добрите измежду тях. Благодарни сме на Зам.Министър доц. 

Георги Костов, който през кризисната 2010 година почете церемонията, състояла се на 24.03.2010 год, в 

гр.София и сам връчи двете статуетки: „За най-добра лесовъдска практика’2009 г” и „За най-добър 

горски предприемач – фирма на 2009 г”.  

Тази година, на своето заседание на 28.01.2011, УС на БУЛПРОФОР отчете суровите реалности в нашата 

горска действителност, които през изтеклата 2010 година бяха вероятно най-тежките за нашата горска 

предприемаческа гилдия. Тогава ние установихме със съжаление, че :  
- липсват свидетелства (и предложения) за добри примери, прояви на горски предприемачи и на 

ЧПЛ - достойни за награждаване;  

- изтеклата година беше много лоша / кризисна за целия горски сектор;  

- проявите на нелоялна конкуренция и лоши взаимоотношения между ДГС/ДЛС от една страна и 

горските предприемачи от друга, поставиха последните на колене и ги подтикваха в името на 

оцеляването си, да прекрачват добрите практики и дори към нарушения;  

- лошо е финансовото състояние на сдружението и то не може да си позволи „лукса” на тези 

награди;  

- връчването на награди точно в този „преходен” момент (между стария и новия ЗГ, респ. преди 

реформата, т.е. преди учредяването и старта на Националната браншова организация в сектор 



ГС) 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. 

Решенията на УС бяха логични:  

- „Във връзка с кризата в горския сектор, отразила се изключително лошо върху горските 

предприемачи и частнопрактикуващите лесовъди – членове и нечленове  на БУЛПРОФОР, 

през 2011 година да не се връчват Годишните награди на БУЛПРОФОР   „За особени заслуги в 

лесовъдската практика - 2010”.  Да се подготви и направи АНКЕТА сред членовете на ОС 

относно тези награди.” 

- „ Да не се провежда специализираното изложение за горска техника и технологии 

„ТЕХНОФОРЕСТ” ......   

-  „.....да се предложи споделяне с ИАГ на инициативи свързани със Седмицата на гората, като 

едно от основните съпътстващи събития бъде Втори Национален горскостопански семинар 

с 2 сесии: Първата – за новоприетия Закон за горите и подзаконовите документи /за тяхното 

прилагане от различните субекти – държавни и частни, и т.н. 

 

 

Уважаеми колеги и приятели лесовъди, 

Конюнктурата  в нашия горски сектор продължава 2-а година да е екстремна. Все още, и въпреки 

обещанията, сме свидетели на явления непознати в досегашната горскостопанска и дърводобивна 

практика. Това ни накара да приемем и представим на вниманието на горската администрация 

нашите т.нар.: Препоръки на Общото събрание на БУЛПРОФОР от 25.02.2011 год. „Мерки за по-

бързо излизане от кризата” (www.bulprofor.org) .  Само месец след това имаме положителната 

реакция на ИАГ, които ...с цел популяризиране на представените мерки ... ще ги предложи за 

обсъждане на интернет страницата си и ... получените становища и предложения ще се 

представят на работните групи по подзаконовата нормативна уредба (които вече приключват 

своята работа!) 

В началото на 2011 година, влиянието на лошите икономически условия в сектора се подсилва от 

лошата конкурентна среда и отношение на бъдещите  държавни горски „мениджъри”, (на ДГП и на 

техните „териториални поделения” – ДГС/ДЛС), за които не е известно дали и как изведнъж от 

10.04.2011 година ще си променят отношението към горските предприемачи.    

За нас новия Закон за горите беше много важен и желан акт. Той дава в много голяма степен онази 

равнопоставеност на лесовъдите от частната практика, като им делегира права и отговорности. 

Позиционира и регламентира горските сдружения, и особено важно - браншовите организации в 

съвкупния горски сектор, и в частност техните 2 национални браншови организации (в секторите ГС и 

ГП). Създават се условия за дългосрочно възлагане на дейности в горите, нещо към което винаги сме 

се стремяли. Сега чувстваме воля в работните групи на подзаконовата уредба, нещата да се разпишат 

по възможно по-добър начин (в кръга на БГ специфика и професионалната компетентност, защото 

чуждите примери и практики не са много на почит).   

Т.е. новите законови регламентации от една страна са голяма надежда за БГ горска 

предприемаческа гилдия, но от друга страна,  

оставаме неудовлетворени от редица текстове и сме в тревожно очакване за ГС и лесовъдската и 

предприемаческата гилдии, относно някои „подводни камъни” в Закона, като например : 

- Занижени критерии за професионализма, и незачитане на опита  на вече доказалите се 

лесовъди -  бяха нулирани годините натрупан стаж в практиката като изискване за вписване в 

публичния регистър към ИАГ дори за най-отговорни лесовъдски дейности. Опитните 

„изпечени” лесовъди от практиката вече са изравнени с всеки новополучил диплома „горски”, 

дори  и от 2 годишна паралелка; 



- Под лозунга за „защита на свободната конкуренция” се толерира хаоса и „пъпкуването” на 

множество фирми в дърводобива. Не се признава правото на по-добрите фирми да се 

стимулират за повече и по-отговорни прояви. Не се зачита правото на браншовите организации 

да определят със собствен знак на качество, фирмите които използуват добри лесовъдски 

практики, като това се приеме да бъде някаква гаранция за възложителите от ДГП. 

- Остана реална възможност служителите от ДГП (ДГС и ДЛС) пряко да се конкурират с частно-

практикуващите лесовъди в своя обхват на дейност на пазара на услуги за недържавните 

собственици на гори. И тук не иде реч за услуги, които съответните поделения по договор ще 

извършват, а за корупционната и напомпваща сивата икономика практика, да се работи по 

досегашния безпардонен начин, налаган от самите им директори. 

- Горското планиране остана изолирано от горската инвентаризация и това е предпоставка за 

оскъпяване и удължаване на процеса, както и за множество корупционни практики. 

- Неясни и неубедителни остават обхвата и правомощията на контролната горска служба, т.е. на 

горската инспекция. Ще контролират и санкционират ли еднакво строго частните и държавните 

икономически структури, какви са гаранциите, какви са техните ангажименти за прилагане на 

поднормативната уредба – засега липсват разписани такива!   

- Нагнетява се цялата лоша енергия и нагласи ДГС/ДЛС  превръщайки се в структури на 

държавни предприятия, да бъдат „лошите търговци” в гората, вместо професионалисти на 

място, които се грижат за публичния интерес да се опазва и стопанисва по най-отговорен начин 

(вкл. на загуба) българската гора, издигната от Конституцията на РБългария в национално 

богатство.  Те ще бъдат в постоянен конфликт на интереси между изпълнение на своите 

публични функции  от една страна (просто няма друг кой да ги осъществява там на място) и  от 

друга – на търговските, които целят постигане на високи икономически резултати. Т.е. тези две 

функции са по презумпция несъвместими !  За съжаление горските предприемачи ще са винаги 

потърпевши, дори и при най-благоприятно стечение на обстоятелствата. 

-  ...и т.н. и т.н. 

Когато ние многократно заявяваме тези и други по-конкретни наши констатции, имаме един вече 

шаблонен отговор: „Не може всички еднакво да са доволни. Не може на 100% всички /ваши/ желания 

да са удовлетворени.”  И защо, когато има прости и добри решения? Без да вредят на други 

заинтересувани групи лица?  

 

Но, 

Уважаеми колеги и приятели лесовъди, 

В навечерието на светлия празник на българската гора, нека бъдем повече оптимисти !  

Защото ние настояваме и очакваме :  

 

Тези и други наши бележки да бъдат максимално отразени в подзаконовите актове – наредбите 

за прилагане на закона, което да стане по най-отговорен към всички заинтересувани групи начин. 

Държавата по-бързо и реално да поеме своя дял от разходите в горското стопанство, а 

механизмът по който Обществото да започне да плаща за това което гората и лесовъдите му 

дават, да заработи още преди следващата седмица на гората! 

 

Ето това са според нас едни от най-актуалните предизвикателства днес, 132 години след създаването 

на първата горска служба и 86 години след първата Седмица на гората.  Все неща, които си 



заслужава да коментираме в тази Седмица на гората’2011  и да помислим заедно как за всеобщо 

благо да реализираме нашите и на други заинтересувани групи и лица „Мерки за по-бързо излизане 

от кризата”.   

Ние ще ги обсъждаме на насрочения за тази седмица (7-9.04.2011) семинар в Юндола. Това се 

надяваме да е нашия принос за по-бърза адаптация към новите условия и за изход от кризата.  

Същевременно, ние от БУЛПРОФОР, като браншова организация представителна за горския бизнес, 

сме заинтересувани и ще подкрепим всички действия на ИАГ и на МЗХ, целящи 
преодоляване на диспропорциите в горския сектор.   

 

Още веднъж – честит празник, уважаеми колеги и приятели лесовъди! 

Бъдете силни и активни, защото горския сектор СЕ НУЖДАЕ ОТ ТОВА.  

 

Инж.Антоний Стефанов 

Председател на БУЛПРОФОР 


