
РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ 
 

 
Настоящото рамково споразумение се сключи на 30.06.2009 г. в град София, между: 
 

 
1. ПП ГЕРБ. представлявана от - Цветан Цветанов - председател на ПП ГЕРБ и д-р Мирослав 
Найденов - член на Експертната комисия по земеделие и гори на ПП ГЕРБ; 

2. Асоциация на горските фирми в България при Българска стопанска камара 
представлявано от инж. Иван Нейков - председател: 

3. Сдружение на частните предприемачи в горското стопанство -Булпрофор". 
представлявано от инж. Антоний Стефанов - председател на УС: 

4. Федерация на работниците от  горите н горската промишленост при КНСБ. 
представлявана от инж. Петър Абрашев - председател: 

5. Национална федерация „Земеделие и горско стопанство при КТ „Подкрепа". 
представлявана от Анелия Начева - председател; 

6. Асоциация    общински    гори представлявана, от инж. Тихомир Томанов - 
изпълнителен директор: 

7. Национално сдружение на собствениците на недържавни гори "Горовладелец". 
представлявано от инж. Анелия Почеканска - председател: 

 
Като отчитат важното икономическо, социално и екологично значение на горите и горския 
сектор в Република България, както и тенденциите за нарастване на ролята на техните 
многобройни функции в световен мащаб, 
 
като констатират, че горското стопанство и базираната на горите индустрия взаимодействат с 
ред други компании в преработвателната, строителната, туристическата и други индустрии и 
по този начин създават допълнителни работни места, 
 
и предвид особеното значение на горския сектор за регионалното развитие в планинските и 
полупланински райони на страната като традиционен поминък 
 
Страните в споразумението се обединяват в оценките за неотложна необходимост от 
рационални и обществено-отговорни политики и действия за възраждане на българското 
горско стопанство и горска промишленост в съответствие с общата европейска политика за 
развитие на селските райони. Страните приемат за ръководни в управлението на горите 
следните основни принципи: 
 
1.Нулева толерантност кьм корупцията и незаконните практики е горите; 
 
2. Ангажимент и отговорност    за   балансирано,   устойчиво   и   многоцелево стопанисване на 
горското богатство и развитие на горския сектор; 
 
З. Подкрепа за действаща равнопоставеност на всички собственици на гори и развитие на 
пазарно ориентиран частен сектор; 
 
4. Граждански    контрол,    прозрачност    на    управлението    и    диалог    със заинтересованите 
страни. 
 
Страните се споразумяват да работят съвместно, за промени в нормативната уредба и реформа 
в държавната администрацията в горския сектор, които гарантират: 

 
1. Създаване на постоянно действащ тристранен консултативен съвет в горския 
сектор; 



2. Премахване на конфликтите на интереси при изпълнение на разностранните 
функции на държавното ведомство, отговорно за горите: 

3. Участие  иа браншовите и синдикални организации  при  изготвянето на 
законовата н подзаковова нормативна уредба в горския сектор и създаване на 
национална -горско стопанска камара; 

4. Подпомагане развитието на общинското и частно горовладелство: 
5. Дългосрочност   на   договорите   за   услуги    в   дървопроизводствения    и 
дърводобивен процес: 

6. Стремеж  за  гъвкава  ценова политика  н  въвеждане на диференцирани 
тарифни такси; 

 
Като подчертават своята загриженост за хората, природата и бизнеса в България, 
долуподписаните представители на Браншовите н Синдикалните организации в горския сектор 
на Република България декларират подкрепа за основните приоритети и действия, които се 
отнасят за горския сектор в Програмата за европейско развитие на ПП ГЕРБ и призовават 
своите членове да работят за реализация на тази програма. 

                                            
 
 

                                                        Подписи: 


