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ДО :                                                    Г-н  БОЙКО БОРИСОВ 
    МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 
 Г-жа  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ КЪМ 41 НС 
 

 Г-н  СИМЕОН ДЯНКОВ 
 МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ 

 
 Г-н  МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ 

 МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ 
 
 

П О З И Ц И Я 
 

НИЕ : 
  

� БУЛПРОФОР - Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски 
предприемачи в България, представлявано от Инж. Антоний Стефанов – Председател на УС; 

� Съюз на горскотърговските фирми в България, представлявана от Инж. Кристина Пухалева 
– Председател на УС; 

� Асоциация на горските фирми,   представлявано от Иван Пенков  - Председател на УС 
 

като представители на браншовите / работодателски организации от горския 
сектор сме упълномощени да заявим следното: 

 

БИЗНЕСА в ГОРСКИЯ СЕКТОР на БЪЛГАРИЯ е ЗАЛОЖНИК НА ДЪРЖАВАТА ! 

 
ДЪРЖАВНИТЕ ГОРСКИ СТРУКТУРИ ПО МЕСТА, ПРИДОБИЛИ СТОПАНСКА 
САМОСТОЯТЕЛНОСТ СЪС ЗАКОНА ОТ 2008 год, БАВНО НО МЕТОДИЧНО И 

СИГУРНО, ВОДЯТ ГОРСКИТЕ ФИРМИ ДО ФАЛИТ ! 
 
 
 
 

 

Уважаеми господин МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Уважаема госпожо ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ В 41 НС, 
Уважаеми господа МИНИСТРИ, 

 
През 2009 година, ние се обединихме и подкрепихме предизборно споразумение с ПП ГЕРБ, 

защото тя пое ангажимент най-после да се сложи ред в управлението на сектора „Гори /Горско 
стопанство”, в т.ч.: да се сложи край на корупционните практики, на политическия рекет и 
вмешателство, на грубата и нелоялна конкуренция от страна на държавните горски и ловни стопанства 
спрямо частните фирми, бързо създаване и приемане на нов закон за горите.  

(тук приложени наши документи, които сме предоставяли на отговорни лица/институции). 

Оценяваме положително редица от възприетите, на експертно и политическо ниво нови 
виждания, които намират изражение в подготвяния нов Закон за горите.  За разлика от 2007-2008 
г, сега ние заедно с други заинтересувани лица участваме в неговото изработване.   
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Като бизнес организации загрижени за съдбата на предприемачите от горския сектор от една 
страна, но от друга – и като членове на това общество, на което не му е безразлично как Държавата 
стопанисва собствените си гори (по Конституция – с ранг на национално богатство), ние споделяме 
по-скоро  изразеното и от чужди експерти становище, че има реална опасност да се заложи 
„бомба със закъснител” с т.нар. „СТОПАНСКА” структура на ведомството по горите. 

Не трябва да се допуска за Държавата, икономическата целесъобразност (в лицето на ДГП 
/1-6 броя/) да е водещо начало при стопанисването на горите, вместо професионалната 
компетентност (в лицето на класическата горска администрация с нейните структури). 

 

 Уважаеми господа, 

Ние представителите на браншовите/работодателски организации от горското стопанство, като 
професионално отговорни лесовъди и горски предприемачи, искаме да подпомогнем, а не да 
стопираме така важната реформа в горския сектор, което да стане с новия закон за горите (а същия да 
се приеме без никакво излишно забавяне!). В тази връзка сме, упълномощени да заявим, че ние ще 
подкрепим законодателните промени, но същите трябва да гарантират: 

� Недопускане държавните структури, поделения, звена, клонове да осъществяват 
конкурентна частна практика и стопански дейности присъщи за частно практикуващите 
лесовъди и за горските предприемачи.   

� Публичните регистри на лицата с удостоверения за упражняване на дейности в горите, се 
поддържат от национално представителната браншова организация в сектора «Горско 
стопанство». 

� Възлагане с конкурс управлението на ДГС/ДЛС за изпълнение на Лесоустройствения и 
Ловоустройствения проект на физически или юридически лица срещу ангажимента да се 
осигури оптимален икономически резултат за срока на проектите. (Управителите /екипите 
могат и трябва да се търсят и от средите на бизнеса! ) Границите на горскостопанските единици 
(ДГС/ДЛС) са консервативна структура, осигуряваща периодичното планиране и отчетност 
за горите и съхраненяване на информацията, съгласно Eurostat’s forestry statistics! 

� Гарантиране на дългосрочно договаряне на дейности в горите, вкл. за комплекс от 
дейности за срока на изпълнение на лесоустройствените проекти. 

���� Свободно, пазарно определяне на цените на дървесината и на другите горски продукти. 
Въвеждане на диференцирани тарифни такси /рента за държавата/ според сложността и 
отдалечеността на обектите за работа, вкл. 0-ва такса. 

 

Приложение: Съгласно текста   
 

София, 15.03.2010 година 

„НАЦИОНАЛНА  БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ „ГОРСКО СТОПАНСТВО”  
(в процес на учредяване) 

 

БУЛПРОФОР - Браншово сдружение на практикуващите лесовъди и горски предприемачи в 
България  – инж.Антоний Стефанов, 

 

Съюз на горскотърговските фирми в България 
 инж. Кристина Пухалева, 

 

Асоциация на горските фирми в България 
 Инж. Иван Пенков 


