
Дата: 18.07.2016 г.     До  
Министър на земеделието и храните 
Адрес: София 1040, бул.Христо Ботев 55  

        
       До 

Директора на Изпълнителна Агенция по 
Горите 

       Адрес: София 1040, бул.Христо Ботев 55 
 
СИГНАЛ по чл. 107, ал. 4 от АПК 

 
От: Александър Димитров Дунчев 
Адрес: София 1000, ул. Иван Вазов №38, ап. 3-4 
Телефон за контакти: 088 55 11 0 22 
E-mail: adountchev@wwfdcp.bg 

 
 
Уважаемa Госпожо Танева, 
Уважаеми Господин Кръстев, 

 
Във връзка с указаното от мен съдействие чрез експертната проверка във връзка с 
подготовката на Темата на Нова „Разследване: Скандални обществени поръчки в горското 
стопанство“ от 17.07.2016 г. в обхвата на ДЛС Росица и ДГС Габрово бяха установени 
редица потенциални нарушения на Закона за горите и лесовъдските принципи. Нарушенията 
са обстойно документирани с видеозаписи, снимков материал и документи. В тази връзка се 
обръщам към Вас с молба да бъдат извършени комплексни проверки в двете стопанството с 
цел установяване на нарушенията, търсене на отговорност на потенциално виновните лица и 
предотратяване тяхното повтаряне. 
 
Тъй като нарушенията са по-скоро системни, отколкото случайни, и поради опасността за 
прикриването им, в настоящия сигнал е посочена информация основно за характера на 
установените нарушения. При необходимост могат да бъдат предоставени конкретните 
доказателства и нарушенията да бъдат показани на терен в конкретни обекти. 
 
Данни за нарушения в ДЛС Росица (предимно вододайни зони): 
 

1. Въпреки Заповед на МЗХ и мерки в Протокол от 19.05.2016 г. между Община 
Севлиево, ДЛС и ВиК, в текущи дърводобивни обекти на ДЛС е документирано 
продължаващо унищожаване на горски пътища. 

2. Документирана е потенциална подготовка за незаконен транспорт на дървесина с 
камион с рег.№ OB5081BA с дървесина на ДЛС с марки, забити наполовина с 2 от 
четри крачета с цел лесно сваляне и поставяне наново при евентуално счупване на две 
от четирите крачета с цел провеждане на втори курс с един превозен билет. 



3. Документирано е продължаваща практика на създаване на премахване на горски 
насаждения с цел създаване на „дивечови ниви“ през изминалите години чрез 
санитарни или други сечи.  

4. Документирано е прокарването на извозни пътища, които не са отразени в 
технологичния план, както и планирането и провеждането на 
санитарни/принудителни сечи в преобладаващо здрави насаждения, при които е 
документирано отсичането на напълно здрави дървета.   

5. Документирано е провеждането на групово-постепенни възобновителни сечи в грубо 
нарушение на принципите за извеждане на сечта, като в най-крайните случаи освен 
дървесината сечта се ограничава до изграждането на просека за въжена линия, без да 
са маркирани други дървета за сеч извън просеката. В допълнение са документирани и 
незаконно сечи на единични едроразмерни дървета, както и разширение на просеките 
извън допустимата ширина по технологичен план и Наредба. Документирани са и 
обекти, в които на веднъж са изведени повече от една фаза на възобновителната сеч, 
довело до създаването на едроплощни млади гори. В резултат на горните практики, 
във вододайните зони на Севлиево са образувани десетки просеки, които намалят 
водозадържащите и водоохранните функции на горите. Примера от ДЛС Росица 
показва, че ползването на въжени линии е целесъобразно при извеждането предимно 
на голи сечи. 

6. Документирани са случаи, при които в насаждението не са отсечени всички 
маркирани дървета и/или са допуснати нарушения, докато в протоколите за 
освидетелстване е посочено, че няма такива. Докемнтирани са и случаи на повредени 
при дърводобива на останали на корен дървета.  

    
Данни за нарушения в ДГС Габрово (предимно вододайни зони): 
 

1. Документирана е масово незаконна сеч на немаркирани дървета, както и на дървета с 
фалшиви марки, поставени след провеждане на сечта, които се разпознават по свежия 
цвят на задяланата дървесина и боята, както и падналите пресни капки върху 
растенията.  

2. Документирани са случаи, при които в насаждението не са отсечени всички 
маркирани дървета и/или са допуснати нарушения, докато в протоколите за 
освидетелстване е посочено, че няма такива. Докемнтирани са и случаи на повредени 
при дърводобива на останали на корен дървета.  

3. Документирано е масово унищожаване на горските пътища и туристически алеи в 
резултат на дърводобивна и транспортна дейност от държавни обекти при 
преовлажнени пътища. 

4. Документирано е прокарването на извозни пътища, които не са отразени в 
технологичния план. 



Въпросните нарушения сочат за липса или неефективна работа на ръководството на 
ДГС/ДЛС/ПП Българка, на мобилните контролни екип в ДГС/ДЛС, както и на контролния 
орган РДГ.  
 
В подкрепа на горното прилагаме следните примери: 
 

 
Нарушения, описани в ДГС Габрово 

 



 
Нарушения, описани в ДЛС Росица 

 
 
 
С уважение, 
 
         
  / инж. Александър Дунчев / 


