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НЯКОИ АКТУАЛНИ УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ  

и ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
в областта на управленското горско планиране в България 

  
 

Уважаеми г-н Министър Председател и Председател на ПП „ГЕРБ”, 
 

През 2009 година, ние се обединихме и подкрепихме с предизборно споразумение  
ПП „ГЕРБ”, защото тя пое ангажимент най-после да се сложи ред в управлението на 
сектора „Гори /Горско стопанство”, в т.ч.: да се сложи край на корупционните практики, на 
политическия рекет и вмешателство, на грубата и нелоялна конкуренция от страна на 
държавните горски и ловни стопанства спрямо частните фирми, бързо създаване и 
приемане на нов закон за горите.  

  

Оценяваме положително редица от възприетите, на експертно и политическо ниво нови виждания, 
които намират изражение в подготвяния нов Закон за горите.  За разлика от 2007-2008 г, сега ние 

заедно с други заинтересувани лица участвахме в неговото изработване.   
 
 
Като бизнес организация на горските предприемачи, при нас членуват и представителите на 
гилдията на лесоустроителите. Горското планиране (лесо-, лово- и противопожарно-устройство) 
е малко известна но е фундаментална за комбинирания сектор „Гора и Горска индустрия”. 
Тя обаче е основополагаща за устойчивото развитие не само на този винаги пренебрегван сектор, 
но също и за свързаните с него сектори – земеделие и селски райони, околна среда и води, 
туризъм и рекреация, здравеопазване и социална дейност.   
 
В страните от ЕС дейността Forest management planing (управленско горско планиране) или 
популярното досега у нас „лесоустройство” е еманация в специализацията и съответно в 
професионалната йерархия на Горското стопанство (ГС). В България лесоустройството има почти 
110 годишна традиция и по признанието на редица западни специалисти е на много високо ниво. 
Дори с редица технически и технологични решения сме далеч преди някои от напредналите в ГС 
отношение страни в ЕС, за което те ни завиждат. 
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За съжаление, през последните месеци, сме свидетели на една поредица от инициативи (в 
Проекта на ЗГ) и управленски решения, които ние и нашите членове от гилдията на 
„лесоустроителите” определяме като симптоматични за унищожаването и на тази съхранила се 
през последните години (встрани от корупционни практики) дейност.  
 
Основание за тази особено тревожна констатация ни дават следните актове на оправомощените 
органи : 
 

1. В ход е законодателна инициатива за прокарване на деструктивни текстове в Проекта на 
Закон за горите, които вместо да променят към по-добро горското планиране, го 
раздробяват на множество операции, което под предлог че заплащането е от различни 
звена, фактически ще влоши неговото качество и допълнително ще натоварва бюджета с 
повторни разходи, вместо да ги оптимизира. В това отношение не се взимат впредвид 
разумните предложения на гилдията от БУЛПРОФОР, на Лесотехническия университет, на 
Института за гората към БАН и на др., многократно изразявани на различни форуми.   
 

2. Уволен е Управителя на държавната фирма „АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, без каквито и да е 
мотиви, което мнозина от нашите членове възприемат като първия фронтален удар 
срещу лесоустройството в България, целящ ликвидирането на този символичен 
„институт - националната информационна база на горите”. Същевременно 
назначаването на непрофесионалист на негово място, се възприема освен като обида, 
още и като  „акт на управленска неадекватност и шантаж”. Работещите в предприятието 
специалисти вместо да подготвят дейностите по новия цикъл на управленско планиране, 
са принудени да упражняват несвойствени протестни действия в защита на своя 
досегашен управител – член на БУЛПРОФОР – инж. Румен Райков, носител на 
Специалната награда на БУЛПРОФОР за 2006 година „За най-добра лесовъдска 
практика – 105 години лесоустройство в България”. 

 

В тази връзка сме принудени да заявим : 
  

ГОРСКОТО ПЛАНИРАНЕ е ФУНДАМЕНТ НА УСТОЙЧИВОТО 
СТОПАНИСВАНЕ И ПОЛЗУВАНЕ на ГОРСКИТЕ РЕСУРСИ в БЪЛГАРИЯ ! 

 

 ГОРСКОТО ПЛАНИРАНЕ е ЗАЛОЖНИК на ДЕСТРУКТИВНИ ИНТЕРЕСИ ! 
 

В ХОД са ДЕЙСТВИЯ ВОДЕЩИ до ФАКТИЧЕСКО ЛИКВИДИРАНЕ на 110 
ГОДИШНИ ТРАДИЦИИ и ОПИТ, ОЦЕНЕНИ в ЦЯЛА ЕВРОПА ! 

  

ПОЛИТИЧЕСКОТО ВМЕШАТЕЛСТВО ОТНОВО ИЗМЕСТВА  
ПРОФЕСИОНАЛИЗМА в ГОРСКОТО СТОПАНСТВО, което ние  

ЗАЕДНО ЗАКЛЕЙМИХМЕ преди ИЗБОРИТЕ !   
 

Ето защо, НИЕ горските предприемачи от БУЛПРОФОР настояваме:  

1. Да се възстанови на предишния му пост уволнения управител на  
„АГРОЛЕСПРОЕКТ” ЕООД, инж. Румен Райков. 

2. Да се преоценят текстовете касаещи „горското планиране” в 
проектозакона за горите. 

3. Да се обсъдят и приемат предложенията на БУЛПРОФОР за 
преструктуриране / създаване на ведомствена структура „Национална 
информационна база данни и отчет на горските територии”.  
 

 За БУЛПРОФОР - Председател на УС на БУЛПРОФОР 
  Инж.Антоний Стефанов:  


