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НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ /Комисия по ЗГ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ
НАЦИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОРИТЕ
СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

ПЪРВО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БУЛПРОФОР
гр. София – 23.05.2001 година

ДЕКЛАРАЦИЯ
Ние членове на браншовото сдружение БУЛПРОФОР, на своя Първи годишен общ
форум приехме като свои официални документи:
ХАРТА за професионално поведение и принципи на работа на частнопрактикуващия лесовъд и КОНЦЕПЦИЯ – МОДЕЛ за консултиране и работа със
собствениците на гори (тук приложени).
С този акт ние поемаме отговорност към всички субекти имащи отношение към
горското богатство на Република България (собственици, институции, ползуватели и общество)
да сме техни лоялни партньори, като в професионалната си дейност се съобразяваме със
законите в страната, с лесовъдските и екологическите принципи и стандарти.
Това силно ни мотивира да заявим пред ВАС нашата воля за поемане и на още един
голям ангажимент, а именно този за Регистрацията и лицензирането на
частнопрактикуващите лесовъди.
Това, освен че ще улесни администрацията в лицето на Националното Управление по
Горите откъм несвойствени по европейските стандарти задължения, ще увеличи и ще затвърди
респектиращата му функция на безкомпромисен държавен контрол върху всички дейности в
горите. От друга страна, ако БУЛПРОФОР увеличи периметъра на своите отговорности и с
процеса на регистрация и лицензиране, при вече създадените предпоставки и вътрешни
механизми, ще бъде необходимия Втори стълб, който ще гарантира лоялността на частно
практикуващите лесовъди, като проявява нетърпимост към всички отрицателни явления
съпътстващи евентуално техните изяви.
Същевременно поставяме за разискване пред Министерство на земеделието и горите и
пред Националното Управление по Горите още и следното наше предложение:
Да се обсъдят форма и начин за институционализиране на нашите взаимоотношения в
рамките на Националната политика за подпомагане, обучение и консултиране на недържавните
собственици на гори, като се предвиди целево субсидиране на частната консултантска дейност.
Подобна форма на сътрудничество между държавен орган на управление и неправителствени
организации е нормална практика във всички развити страни.
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