
ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ ДО: 
 

       г-н  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ 
                ПРЕСЕДАТЕЛ НА 40-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
       г-н  ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ              

                ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
    

    г-н  СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ              
 МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
Г-Н  ВАСИЛ КАЛИНОВ  

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ КЪМ 40 НС 
 

Г-Н СТЕФАН ЮРУКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА 

 
 

 
 
 

П О З И Ц И Я 
 

НА 
 

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ 
Браншова камара на дървопреработващата и мебелна промишленост, БУЛПРОФОР – Браншово сдружение на 

практикуващите лесовъди и горски предприемачи в България, Асоциация на горските фирми в България и Съюз на 
горскотърговските фирми в България  

 
 
Като представители на работодателските организации от горския сектор, 

сме упълномощени да заявим следното: 

Изразяваме пълна подкрепа на стремежа за промяна в 

действащия сега силно централизиран модел на управление на горския 

сектор в България и финансирането му чрез държавния бюджет. 

Присъединяваме се към болшинството лесовъди, служители и 

организации свързани с горския сектор и приветстваме създаването на 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ като САМОСТОЯТЕЛНО ИКОНОМИ-
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ЧЕСКИ СИЛНО И ПРОФЕСИОНАЛНО КОМПЕТЕНТНО  ВЕДОМСТВО ПО 

ГОРИТЕ, НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ 

 

Обявяваме се срещу демонстрирания авторитарен подход и опита 

да бъдат заобиколени мненията и интересите на основни групи 

заинтересувани лица при подготовката на промени в основния 

нормативен документ регламентиращ икономическите и социални 

отношения в горския сектор, какъвто е Закона за горите.  

 

Ние представителите на работодателските организации от горския сектор, сме 

упълномощени да заявим, че няма да подкрепим промените в Закона за горите, 

ако същите не гарантират: 

 Отваряне на горския сектор и упълномощеното ведомство по горите към 

гражданското общество - Настояваме да се изпълни със съдържание 

Националния съвет по горите, който да се превърне в инструмент за 

граждански контрол върху дейностите в горите, като се допусне той да 

координира действията и решава основни въпроси по управлението на горите и 

националната горска политика.  В неговата работа задължително да участват и 

представители на Конфедерацията и на другите заинтересувани лица. 

 Абсолютното разделяне на  контролните от производствените функции - 

законопроектът от 26.02.2008г не отчита обстоятелството, че  бъдещите ДГС и 

ДЛС, които ще са регистрирани по ТЗ държавни предприятия за упражняване на 

стопанска дейност, заедно със своите служители, са заинтересувани лица и като 

такива не могат да упражняват публично-държавни функции на контрол 

върху дейностите по управление и стопанисване на гори недържавна собственост 

(напр. върху общинските структури и горските кооперации), както и спрямо 

изпълнителите – дърводобивни и други горски фирми, поради явния конфликт на 

интереси. Впрочем, това е и в противоречие с Конституцията.  Упорито се 

твърди, че контролните и стопанските функции са разделени, а на практика според 
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законопроекта, това няма как да се случи. Тезата, че контролът ще бъде на 

държавно и ще се осъществява ефективно на регионално ниво не издържа и е 

вредна, защото отваря още по-широко вратите за нарушения и корупция в горите.  

 Абсолютното разделяне на контролните от производствените функции е 

възможно, ако се приеме (с изришни текстове в Закона), че производствените 

функции се изпълняват от горските и ловните стопанства на принципите на 

пазарната икономика, вкл. на свободната конкуренция - чрез възлагане на 

специализирани фирми на вече развилото се частно предприемачество. Когато 

горските и ловните стопанства са организатори - мениджъри, лесовъди и 

дивечовъди, те ще могат да осъществяват основното си призвание на което 

обществото разчита, да се грижат за гората, да следят за евентуалните нарушения 

при дейности в горите и т.н., а не да са търговци в каквито насила се опитват да ги 

превърнат. 

 Институционализиране на взаимоотношенията с представителната 

организация на браншовите сдружения – Конфедерацията на браншовите 

организации от горския сектор, която да поеме ангажиментите по 

лицензиране / сертификация на фирмите и лицата упражняващи дейности 

в горския фонд, съобразно действащите европейски практики, а така също 

в подготовката на нормативните документи за стопанисване на горите. 

 Осигуряване на конкурентни условия за предприемачите и ползувателите 

на дървесни и недървесни продукти, чрез ясно разписани изисквания за 

прозрачност на процедурите и само пазарни правила при възлагане на дейностите.  

 Равнопоставеност на всички субекти – ползуватели и потребители на 

дървесина, премахване на порочните корупционни практики свързани с продажба 

на дървесината, като: „директно договаряне”, протекциониране на определени 

фирми, преференции за т.нар. „големи ползуватели” и т.н. Свободно, пазарно 

определяне на цените на дървесината и на другите горски продукти. 

Въвеждане на борсови механизми за продажба на дървесината. 
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 Стимулиране на съвременни начини за ефективно управление на общинските и 

други недържавни гори. Даване на статут на лесовъдите от недържавните 

горски служби равнопоставен със статута на служителите в държавните 

структури. 

 

Ние представителите на работодателските организации от горския сектор,   

Не искаме и няма да допуснем съмнителни корпоративни и политически инте-
реси да продължават да унищожават нашето национално богатство – горите. 

 
Настояваме за отваряне на горския сектор за нуждите и потребностите на 

обществото, за да може и обществото да бъде „широко въведено” в 
управлението, стопанисването и ползуването на горите. 

 

Призоваваме всички отговорни държавни институции, заинтересовани 
лица и  организации да направят усилия и безрезервно да използуват 
своя авторитет за навременната подготовка и приемане до края на 

2008 год, на изцяло НОВ закон за горите, който да отчита  
европейските реалности и условия за развитие на  

 Българската Гора като част от европейското горско наследство!  

 

София, 07.04.2008 година 

 

 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ 
 

 
Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост в България 

 инж.Калин Симеонов, 

 
БУЛПРОФОР - Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в 

България  – инж.Антоний Стефанов, 

 
Съюз на горскотърговските фирми в България 

 инж. Кристина Пухалева, 
 

Асоциация на горските фирми в България – инж.Иван Пенков. 
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