
ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ – 29.02.2012 год. Национален инициативен комитет на 
КОАЛИЦИЯ на браншовите организации „ДА СПАСИМ ГОРСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ“ 

ИСКАНИЯ 
на 

Коалиция „Да спасим горското предприемачество в България” 
на браншовите организации от горския сектор“ 

 

1. СПИРАНЕ ПРОДАЖБАТА НА ДЪРВЕСИНА ЧРЕЗ СТОКОВАТА БОРСА 

2. НОВА НАРЕДБА за възлагане на дейности и за продажба на дървесината / 

Връщане на консенсусните за бранша текстове  - сформиране на експертна 

работна група с участие на бранша, в т.ч.:  
a. Възлагане на сечта и отделно продажба на дървесина на пролетна и 

есенна сесия -                                                
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОРСА ЗА ДЪРВЕСИНА! 

b. утвърждаване на еднакви и задължителни за всички участници,   общи 
условия на договорите (и за дейности, и за продажба); 

c. недопускане на никакви преференции, „стратегически партньори“ и 

др.п. за едни или други купувачи на дървесина, или изпълнители на 

дейности. 

d. възстановяване на инструментариума на годишни браншови 
споразумения, между МЗХ – предприятията и бранша, касаещи 

продажбата на дървесина и дейностите в горите. 

До изработка на наредбата – спешни съгласувани условия за 

провежданите търгове и конкурси, или да се работи по условията и реда 

на предходната наредба! 

 

3. Недопускане в Закона за горите на текстове, които 

Ще доведат до фалити на МСП от дърводобива, чрез допускането 
ДГС/ДЛС да извършват дейности в горите т.е да не се дава възможност 

на ДП да извършват дейности в горите, освен такива с публична важност, 

както и в случаите на природни бедствия и каламитети и то при изришно 

разпореждане на Министъра; 

 

4. Недопускане сключването на дългосрочни договори за възлагане на 
дейности и за продажба на дървесина преди утвърждаването на 

„новата“наредба, респ. и на общите условия на договорите. 

 

5. Забрана на износа на необработен дървен материал /вкл. за страните от ЕС – 

за тях като временна мярка/ 
 

6. Учредяване на тристранен съвет за развитие на горския сектор – с участие 

на Министъра, ИАГ, Горските предприятия и браншовите организации от секторите 

дърводобив и дървопреработка, на паритетен принцип, като постоянно действащ 

консултативен и арбитражен орган. 

Нашите приоритети са: 

• Нулева толерантност към корупцията и незаконните практики в горите (нетърпимост 
и наказуемост на всички нарушения и нарушители при управлението и дейностите в горите); 

• Условия за лоялна конкуренция, прозрачност и респект към можещите 
професионалисти, а не към посредници/спекуланти  и/или към партийните 
централи. 


