
 
 
 

Изх. № 121 / 5.09.2008 г. 

 

 

До: 

Г-н Георги Първанов 

Президент на Република България 

 

Г-н Георги Пирински 

Председател на Народното събрание 

 

Г-н Сергей Станишев 

Министър председател на Р България 

 

Г-жа Миглена Плугчиева 

Заместник–министър председател  

 

Г-жа Гергана Грънчарова 

Министър по европейските въпроси 

 

Г-н Николай Василев 

Министър на държавната администрация и 

административната реформа 

 

Копие: 

Европейска Комисия ГД Конкуренция 

 

 

 

Относно: Адекватно премахване на замените на държавна и общинска 

собственост от българското законодателство 

 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

От името на Коалиция „За да остане природа в България” ви благодарим за 

взетото политическо решение да бъде премахната от българското законодателство 

възможността за замяна на гори, земи и други обекти държавна и общинска 

собственост, както и за включването на този приоритет под #24 в Графика на 

неотложните мерки и действия на Правителството, допълващи Плана за действие 

по показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с 

корупцията и организираната престъпност за периода август – декември 2008 г. 

 

Същевременно сме изненадани, че Правителството смята да прекрати замените 

чрез промени само на Законите за държавната и общинската собственост. 

Текстове, регулиращи замените, съществуват и в Закона за горите и Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. Твърдо смятаме, че за да няма 

замени на терени от горския и селскостопанския фонд, е необходимо да бъдат 

премахнати и  чл. 15б от Закона за горите, както и чл. 24г от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. В противен случай замените ще 

продължат, но по тези два текста. 

 



 
 

 

В коалицията „За да остане природа в България” участват 30 неправителствени организации и граждански групи 

и е инициирана от: Българска асоциация за алтернативен туризъм, Българско дружество за защита на птиците, 

Българско дружество по фитоценология – 2001, Българска фондация “Биоразнообразие”, Информационен и 

учебен център по екология, Национално Движение “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение за дива 

природа – БАЛКАНИ, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение 

„Природен Фонд”, UNECO: Университетски клуб за екология и устойчиво развитие към Студентски съвет на СУ 

„Св. Климент Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, Гражданска група „Да спасим Иракли”, 

Сдружение “Еко Рила” - Самоков и WWF Дунавско–Карпатска програма България. 

 

 

Надяваме се, че невключването на необходимите промени в Закона за горите и 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в графика на 

Правителството е само технически пропуск, и че подготвеният законопроект от 

страна на МДААР ще засегне и тези два закона. 

 

Надяваме се също така, че споменатите законови промени се считат наистина за 

приоритетни и че до 30 септември 2008 г. въпросният законопроект ще бъде приет 

от Народното събрание на Република България. 

 

Оставаме на Ваше разположение и сме готови да подпомогнем 

необходимите стъпки за премахване на замените на държавни и 

общински терени и обекти от българското законодателство. 

 

 

 

 

С уважение, 

 

 

Росен Василев 

Изпълнителен директор БФБ 

от името на Коалиция „За да остане природа в България” 


