РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
Кабинет на министъра
ДО
ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДУНЧЕВ
ИНЖ. АТАНАС РУСЕВ
Относно:
Ваше запитване, получено на електронната поща на министъра на официалния
сайт на министерството minister@mzh.government.bg,
На 19.02.2016г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с Ваше писмо, постъпило в Министерство на земеделието и храните
по електронната поща на министъра на земеделието и храните, Бихме искали да Ви
информираме, че:
Извършена бе теренна проверка в един имот собственост на физическо лице и
държавни горски територии /ДГТ/, стопанисвани от ТП „ДЛС Витошко - Студена“ в
землищата на селата Чуйпетлово и Боснек.
Проверката бе извършена от служители на ИАГ в присъствието на горски
инспектори от Регионална дирекция по горите /РДГ/ Кюстендил, служители на
Югозападно държавно предприятие /ЮЗДП/ Благоевград и ТП „ДЛС Витошко Студена”.
В хода на извършената проверка по поставените от Вас въпроси, се установи
следното:
1. За извършените нарушения в подотдели 105 ,,а” и ,,в” (обект на проверка през
2015 г), находящи се в землището на с. Чуйпетлово, е съставен акт за установено
административно нарушение /АУАН/ на лицето получило позволителното за сеч.
Наложени са наказания на служителите на ТП „ДЛС Витошко - Студена”, отговорни за
опазването на горските територии. Поради наличието на данни за извършено
престъпление (сеч на немаркирани дървета – чл. 235 от НК) преписката е предадена по
компетентност в Районна прокуратура Перник, във връзка с което считаме, че случаят не
е ,, удобно потулен”, както се твърди в сигнала. Установените незаконно отсечени стъбла
са инвентаризирани, като са отбити с КГМ и червен цвят боя.
2. В следствие на извършена проверка в поземлен имот с № 069001 в землището на
с. Боснек, собственост на физическо лице, попадащ в подотдел 98 „б“, се установи, че
броя на незаконно отсечените дървета /без КГМ/ между оформените прозорци е 24, от
които 10 броя бук, 13 зимен дъб и 1 габър – всичките с диаметър на пъна над 26 см.
Дърветата са подробно описани по диаметри на пъновете в констативен протокол ПК 07,
№ 001276/18.02.2016 г., като са маркирани с КГМ и червена боя на челата. За
констатираните нарушения преди извършване на проверката от служителите на ИАГ на
лицензирания лесовъд инж. Ангел Боянов са съставени 2 бр. АУАН.
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Видно от гореописаното, в качеството си на контролиращи органи инспектори от
РДГ Кюстендил и главен горски инспектор от ДПП Витоша са открили нарушението,
като сечта е спряна, позволителното за сеч е обезсилено и е съставен АУАН.
В следствие на извършената проверка от ИАГ са установени допълнителни
обстоятелства, в т.ч. за навлизане на камиони в имота и други нарушения на
нормативната уредба, като е изпратено писмо до РДГ Кюстендил да предприемат всички
необходими мерки изискващи се от закона - към лицата упражнили лесовъдска практика
и към фирмата извършила сечта и извоза на дървесина.
3. В следствие на извършена инвентаризация в държавна горска територия подотдел 98 „з“, землище на с. Боснек стопанисваща се от ТП „ДЛС Витошко - Студена”
е установено, че броя на незаконно отсечените дървета /без КГМ/ е 84, като в това число
само за трасето на пътя са измерени 15 бр. стъбла отсечени без КГМ. Всички незаконно
отсечени дървета са маркирани с КГМ и червена боя на челата им.
За установена през 2016 г. незаконна сеч на биотопни дървета в подотдела от и. д.
директора на ТП „ДЛС Витошко - Студена” е съставен АУАН на лицензирания лесовъд
получил позволителното за сеч.
Констатиран е временен горски път от първи клас – тракторен горски път, съгласно
Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителството в горски територии без промяна на
предназначението им. Съгласно чл.13. ал. 2 от същата наредба ,,За изграждането на
временните горски пътища, както и на късометражните временни въжени линии и
временните складове за дървесина, не се издава заповед на директора на регионална
дирекция по горите. Те се изграждат само, ако са предвидени в одобрен технологичен
план по наредбата по чл. 101, ал. 3 от ЗГ, какъвто има одобрен и качен в
информационната система на ИАГ за 2016 г. Пътят с направените два подхода за две
части на насаждението е с обща дължина 430 м. и с варираща ширина от 3 до 6 м. За
изграждането му не се установи, да е взето разрешение от ДПП и РИОСВ.
Поради факта, че за издадените през 2015 г. позволителни за сеч, в
информационната система на ИАГ няма качен одобрен технологичен план, не може да се
потвърди съмнението Ви за вписването му след неговото изграждане.
Във връзка с извършената проверка са изпратени писма с указания до РДГ гр.
Кюстендил и ЮЗДП гр. Благоевград за предприемане на допълнителни действия, във
връзка с техните компетенции по контрол и опазване на горските територии,
включително съставяне на АУАН и сезиране на прокуратурата.
Благодарим Ви за проявената гражданска позиция за опазване на горските
територии, като в резултат на предприетите действия считаме, че ще се подобри
осъществявания контрол и опазване на горските територии.

С уважение,
Кабинет на министър Десислава Танева

