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       г-н  ГЕОРГИ ПИРИНСКИ 
                ПРЕСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО 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 ИЛИЯ СИМЕОНОВ 
ИЗП.ДЛЪЖНОСТ РЪКОВОДИТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ПРЕДСТАВЕНИ В ПАРЛАМЕНТА 

 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ 

 

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 

 
Днес 08. 08. 2007 г., на специална среща проведена в гр. София, долуподписаните браншови 

организации в горския сектор, взимайки предвид: 

- усилията на парламент и правителство да въведат най-после някакъв ред в 
управлението на горския сектор,  

- необходимостта да се изпълняват ангажиментите за развитие на горския сектор 
приети с документи като Национална горска стратегия и програмата за развитие на горите и 
горския сектор 2007-2011 год, Програмата за развитие на селските райони (2007-2013), 
Регламент на Съвета (ЕС) No 1698/2005 и др., 

и отчитайки,  
че е назрял моментът да се обединят усилията на бизнеса за издигане на неговата роля в 

стабилизиране на горския сектор, 
Решихме да учредим Конфедерация на браншовите организации в горския сектор. 
 
След проведените консултации и обсъждания на актуалните към днешна  дата проблеми стоящи 

пред управлението на горския сектор, във връзка с предстоящата му законодателна регламентация, 
декларираме следното: 

 
1. Приветстваме решението да се обособи Държавна агенция по горите, която очакваме да 

бъде една съвременна европейска структура за управление на горските ресурси и горския 
сектор. 
 

2. Настояваме за пълна прозрачност при подготовката и приемането на новия Закон за 
горите, каквато прозрачност в момента напълно липсва.  

 
3. Настояваме за участие на браншовите организации в подготовката на проекта за нов Закон 

за горите.  
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4. Настояваме в новия Закон за горите да се включат клаузи, гарантиращи равнопоставено 
участие на представителите на браншовите организации при подготовка, обсъждане и 
приемане на текстове във всички законови и подзаконови нормативни документи за горите 
и горския сектор, което да се превърне в задължителна(!) практика. 

 
5. Да се осигури отваряне на горския сектор към гражданското общество чрез възприемане и 

прилагане принципите за многофункционалното горско планиране на местно, регионално и 
национално ниво. 

 
6. Настояваме в новия Закон за горите да се възприемат и регламентират принципи, чието 

отсъствие в момента е в пълно противоречие с добрите практики и с пазарните правила: 
 

 -  абсолютно разделяне на  контролните от производствените функции, като 
Държавната агенция по горите, заедно със своите структури и поделения упражнява 
контролните функции като надзорен орган на държавата, а производствените функции се 
изпълняват на принципите на пазарната икономика, на конкурентна основа, чрез 
възлагане на регистрираните представители на бизнеса – специализираните горски фирми.   

 

-  освобождаване на Държавната агенция по горите от несвойствени функции, в т.ч. 
обучение, квалификация и лицензиране/регистрация на частно практикуващи  
лесовъди и горски фирми извършващи стопанска дейност в 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 и продажба на 
дървесината, напр.: въвеждане на борсовия принцип за продажба на дървесина (напълно 
прозрачно) от временни или постоянни складове, премахване на порочните и корупционни 
практики, като: „директно договаряне”, протекциониране на определени фирми, 
преференции за т.нар. „големи ползуватели” и т.н. 

 

 -  мораториум върху движението на площи в горския фонд (отдаване, замени, 
продажби, закупуване и пр.) до приемане на нови условия и ред за провеждане на тази 
дейност. 

 

- общовалидност на закона за всички структури на Агенцията – държавни 
 лесничейства, държавни дивечовъдни станции и дирекции на природните паркове. 

 
- Законът да бъде единен – за управление и стопанисване на всички горски ресурси, вкл. 

 и  дивеча. 
  

 
 

Съюз на горско-търговските фирми в 
България 
 /инж. Кристина Пухалева/ 
( П )  
 
 
 

Браншова камара на 
дървообработващата и мебелната 
промишленост 

/инж. Калин Симеонов/ 
( П ) 
 
 
 
 

 
 
Асоциация на горските 
фирми в България 

    /инж. Иван Пенков/ 
                    ( П ) 

 
 

 
 
БУЛПРОФОР – Браншово сдружение 
на практикуващите лесовъди и  
горски предприемачи 

     /инж. Антоний Стефанов/ 
                        ( П ) 
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