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Създаването на НАЦИОНАЛНА ГОРСКА КОМПАНИЯ 
 

НИЕ : 
 

* Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост в  
   България, представлявана от Инж. Калин Симеонов  – Председател на УС; 
* Съюз на горскотърговските фирми в България, представлявана от Инж.  
   Светослав Аврамов – Председател на УС; 
* Браншово сдружение на лесовъдите на частна практика в горите и околната    
   среда БУЛПРОФОР, представлявано от Инж. Антоний Стефанов – Председател на    
   УС; 
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* Българска Горскостопанска Камара, представлявана от Николо Пърликов –    
    Председател на УС; 
*  Федерация на дървопреботвателите и мебелопроизводителите в България, 

представлявано от Георги Юнчов  - Председател на УС 
  
като представители на неправителствените и браншови организации 

от горския сектор сме упълномощени да заявим следното: 

 Отчитайки  всички слабости и негативи  в горското ни стопанство, дърводобива  и 

дървопреработването през последните 13 години, намерили отражение в изготвените вече 

документи “Секторен анализ” и “Национална горска политика и стратегия”.  

изразяваме пълна подкрепа на стремежа за промяна в действащия 

сега централизиран модел на управление на горския сектор в България и 

финансирането му чрез държавния бюджет.  

Обявяваме се срещу опита да бъдат заобиколени мненията и интересите на 

основни групи заинтересувани лица и така настървено да се налага един от всичките 

възможни варианти за преструктуриране на горската администрация, а именно – чрез 

създаване на Национална Горска Компания /НГК/.   

 Ние представителите на неправителствените и браншови организации от 

горския сектор не приемаме създаването на Национална Горска Компания,  

защото: 

� при наличие на трайна тенденция за раздържавяване във всеки един сектор и 

разделяне на контролните и управленски функции на държавата от стопанската дейност 

(което бе извършено на практика с реформата в горската система през 1999г.), защо е 

необходимо връщане назад и предприемане на действия, противоречащи на тази 

тенденция; 

� и в горския сектор, Държавата трябва да създава правила, конкурентни условия 

за работа на стопанските субекти и да контролира тяхното изпълнение, а не сама да се  

контролира и конкурира с едва кретащия дребен и среден частен бизнес в горския сектор; 

� не следва да се пренебрегват и разпоредбите на Закона за защита на 

конкуренцията, които забраняват действия на предприятия, които са с монополно и/или 

господстващо положение, ограничаващи или нарушаващи конкуренцията, тъй като вече 
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създадена НГК би попаднала точно под тези забрани. Немалка част от предвидените по 

заема на Световна банка милиони US$ за преструктурирането на НУГ и горската 

администрация, плюс средства от българския данъкоплатец, общо не по-малко от 100 

милиона лева, ще формират капитала за  създаването и старта на държавното монополно 

(действащo върху 85% от горския фонд на Р.България) предприятие, в противоречие с 

Конституцията на Република България (чл.19,ал.2 ) и Закона за защита на конкуренцията 

(чл.16). 

�  така както е замислена, НГК ще бъде нова форма /икономическа/ на действащата и 

сега прекомерна централизация, т.е. с нищо не се помага на основните и най-уязвими звена 

на местно ниво – държавните лесничейства да станат едни модерни, относително 

самостоятелни субекти със законово регламентирана управленска и финансова  

автономност,  права и отговорности, които да възстановят техния авторитет и самоуважение, 

както и за преодоляване на предпоставките за корупция;  

� подобно на кадровото сътресение при делението на горските фирми от 

държавните лесничейства,  ще предстои ново такова между хората, които ще останат в 

системата на НУГ и/или инспекционните дирекции ( всички на бюджет) и тези за 

стопанската дейност обособени към НГК и нейните клонове.  Няма начин това да не 

рефлектира на целия сектор, включително и върху частния бизнес, който отново ще бъде 

потърпевш, включително и заради оставащите предпоставки за корупция; 

� независимо от изричния текст в проектозакона за НГК, който забранява нейната 

приватизация, няма никаква гаранция, че такава няма да бъде извършена в бъдеще, тъй като 

при наличие на достатъчно политическа воля, тази разпоредба може да се отмени и да се 

открие процедура по приватизация на НГК; 

� в пространството се застъпва тезата, че в активите на НГК ще бъдат включени 

дори и земите и горите от Държавния горски фонд, нещо което досега никой не си е 

позволявал да направи. Земите и горите от ДГФ са и следва да останат държавна 

собственост, независимо от това, че НГК ще бъде със 100 % държавно участие, то тя ще 

бъде правен субект, различен от държавата, обособено, самостоятелно и различно от 

държавното ще бъде и нейното имущество;  

� все повече стават индикаторите за крупни икономически интереси стоящи зад 

идеята за създаване на НГК, на която ще се даде възможност да взима най-апетитните 
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горски обекти на концесия. Не искаме и няма да допуснем корпоративни и политически 

интереси да продължават да унищожават нашето национално богатство – ГОРИТЕ. 

Ние се присъединяваме към болшинството лесовъди, включително и 

най-вече служители в горите долу по места, които очакват 

преструктурирането да  доведе до създаването НА САМОСТОЯТЕЛНО – 

ФИНАНСОВО, ИКОНОМИЧЕСКИ СИЛНО /НЕЗАВИСИМО/ ВЕДОМСТВО ПО 

ГОРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ! 

 Настояваме за широко представително обществено обсъждане на бъдещия 
модел за развитие на горския сектор, преди неговото разглеждане и приемане от 
Министерския съвет и/или Парламента. 

 Призоваваме всички заинтересовани лица и  международни  организации да 

направят усилия и безрезервно да използуват своя авторитет за пресичане на поредния 

експеримент с Българската Гора! 

 

Подписали настоящата декларация: 

 
Браншова камара на дървообработващата и  
мебелната промишленост в България  .............................................. 

Инж. Калин Симеонов   
 

Съюз на горскотърговските фирми  
в България                                                                  ....................................……. 

Инж. Светослав Аврамов  
 
 
Браншово сдружение на лесовъдите на частна  
практика в горите и околната среда БУЛПРОФОР ........................................... 

Инж. Антоний Стефанов  
 

  
Българска Горскостопанска Камара,                   ................................................. 
                  Николо Пърликов 
  
 
 Федерация на дървопреработвателите 
 и мебелопроизводителите в България                   ................................................ 
         Георги Юнчов 

 
  
  


