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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’2016. 

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

са се посветили. 

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.  В периода 2007-2010 г.  заедно със Съюза на лесовъдите и НУГ 

връчвахме наградите:  „За особени заслуги в лесовъдската практика – Лесовъд на годината” , „За 

особени заслуги в лесовъдската практика”, „За цялостен принос в лесовъдската практика“ и др.  

Това се прие като общ ангажимент и празникът се съгласуваше по между ни. 

След 2010 год всяка от организациите продължи самостоятелно да връчва награди и организира 

чествания, поради причини, които сме повтаряли многократно. СЛБ – като типично казионна 

организация на държавния служител е винаги на трибуната с официалните лица. Не е така обаче с  

частните лесовъди, и горските предприемачи от сектора „Горско стопанство“, както и с 

дървопреработвателите, въпреки че и двата сектора имат свои национални организации, регистрирани 

като такива в МЗХ, съгл. ЗГ. Но не е за първи път тези които създават закона да не се съобразяват с 

него, особено, когато не им носи конкретни дивиденти. Но не това е важното, дали сме някъде по 

трибуните, или не. Важно е посланието, което МЗХ и ИАГ изпращат от най-високата трибуна към 

цялата колегия – това послание е за неуважение и неоценяване на значението / важността на двете 

основни заинтересувани групи лица в горския сектор – частните лесовъди и горските 

предприемачи от една страна и дървопреработвателите от друга страна.   

Жалко за тази Държавна горска администрация, която не осъзнава ролята и мястото на горските 

предприемачи и на дървопреработвателите в производствената верига на горския сектор. Защото: 

Жизнеспособния и устойчиво развиващ се горски предприемач е ключ към устойчивото развитие 

на горския сектор. 
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Горските предприемачи се стремят към икономическа жизнеспособност и развитие на 

предприятията си, което е ключ към жизнеспособност и устойчивост на целия горски сектор. 

Това бяха слогани на наш документ, който сме обсъждали на ОС на БУЛПРОФОР при честване на 10-

годишнината на БУЛПРОФОР.  Залегнаха в нашата стратегия за развитие от 2011 година.  

Колко актуално звучат и днес тези „лозунги“, и същевременно колко далеч от истината са те. И защо? 

Отговорът е в първата част на това послание – няма чуваемост, има държавен монопол в мисленето и в 

действията, има злоупотреба с монополното положение, има корупция, има разделение и произвол.  

Независимо от всичко, ние от БУЛПРОФОР, като отговорна национална браншова организация 

съгласно ЗГ за сектор „Горско стопанство“, сме заинтересувани и ще подкрепим всички действия 

на ИАГ и на МЗХ, целящи преодоляване на диспропорциите в горския сектор.   

 

Нека в тези светли дни останем оптимисти и с вярата, че Ясният Месец ще изгрее и над 

нашата гора! 

БУЛПРОФОР пристъпва към възобновяване /ревизиране на тогавашните послания и дефиниране на 

нова визия за развитие на горското предприемачество – гръбнакът на горското стопанство и на целия 

сектор.  

УС на БУЛПРОФОР кани всички практикуващи лесовъди и горски предприемачи - членове и 

нечленове на сдружението ни, активно да участват в предизвикателството да се предефинира 

политическото послание – да се определи нова визия, която отразява същността на бъдещото ни 

развитие.  

Заповядайте на дискусионната кръгла маса на 07.04.2016 г в х-л Ела, к.с. Боровец, общ. Самоков, 

съгласно публикуваната покана и програма. 

  

Нека инвестираме нашите ресурси за увеличаване на рентабилността и доверието през идващия 

период 2016-2018 г.  

“Горския предприемач / контрактор – компетентен партньор в  

горската производствена верига“ 

 

 

Още веднъж честит празник, 

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

БЪДЕТЕ по-добри от ЛАУРЕАТИТЕ, които тази година може би са заслужавали, но ние не 

наградихме. 

 

Инж.Антоний Стефанов 

Председател на БУЛПРОФОР 


