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ДПС контролира дървената мафия
Силови структури отстраняват съвестните горски служители чрез заплахи,  

палежи, взривове и дори убийства

Борислав Ноев,
депутат от ПГ на Коалиция "Атака",

член на Комисията по земеделието и горите,
в.Атака 15.06.2006 

За  четири  дни  миналата  седмица  обиколих  няколко  държавни  лесничейства  и 
дивечовъдни  станции  в  четири  области  от  страната.  Както  е  редно  -  представях  се  като 
депутат от АТАКА. Опитах се да предизвикам общо обсъждане на проблемите с директори, 
лесничеи и горски стражари. Реакцията беше повече от любопитна: всички ме препращаха 
към шефовете от регионалните управления. След този инцидент започнах да водя разговори с 
хората  "на  четири  очи",  като  член  на  Комисията  по  земеделието  и  горите.  Повод  за 
неуговорените ми срещи е изработването на промени в закона за горите,  какъвто АТАКА 
подготвя и в най-скоро време ще внесе в Народното събрание.  Впечатли ме "спуснатата" 
устна разпоредба с депутати от АТАКА да не се обсъжда нищо. Някой си беше присвоил 
правото  на  практика  да  суспендира  българската  конституция  и  други  закони,  които 
задължават  всеки  представител  на  официална  държавна  институция  да  предоставя  на 
депутатите  пълна  информация  по  всеки  интересуващ  ги  въпрос.  След  серията  срещи 
установих, че ДПС разполага с абсолютна власт в сферата на земеделието и горите. Точно 
тази партия е в основата на незаконната сеч, дървената мафия, циганските набези над горите.

В резултат на срещите ми изкристализираха много проблеми. Първо, никой не си дава 
сметка какъв е резултатът от незаконната сеч на горите. В действащите закони няма понятие 
"екологична щета". А в същото време нарушения от този тип оказват силно влияние върху 
условията  за  здравословен живот и  екология като цяло.  Щетите се възстановяват трудно, 
изискват се много средства, а срокът за пълно премахване на последиците е над 70 години.

От  споделеното  с  мен  и  от  собствените  си  наблюдения  мога  да  заявя  категорично: 
незаконната сеч се извършва винаги организирано. При нея присъстват всички елементи на 
организираната престъпност, но МВР и прокуратурата не забелязват това. Нещо повече, т. 
нар. дървена мафия се управлява от висши държавни служители. В нея са развити всички 
мафиотски  структури  -  от  изпълнителите  на  дребни доставки  до  търговците  на  едро;  от 
корумпираните  горски  стражари  до  големите  шефове  в  националното  управление.  В  нея 
задължително  присъстват  и  силови  структури,  които  елиминират  съвестните  горски 
служители  чрез  заплахи,  физическо  малтретиране,  посегателства  върху  семействата  им, 
палежи,  взривове.  Има  дори  и  убийства.  Добре  е  развита  системата  за  оповестяване  в 
структурите на дървената мафия. Обикновено се използват деца на 8-10 години. Те "играят" в 
районите,  където  се  сече,  и  съобщават  по  мобилни  телефони  за  всяко  движение. 
Корумпирани  служители  съобщават  местата,  където  са  складирани  трупи  без  охрана. 
Представители от висшите етажи от управлението на горите предупреждават за времето и 
местата, където ще се извършват внезапни проверки. В случаите, когато биват задържани по-
едри риби от дървосекачите или транспортиращите, цигански тълпи някак узнават маршрута 
на  конвоя,  нападат охраната  и  освобождават задържаните.  Веднага  след това  се  появяват 
"защитници на човешките права" и заплашват, че това е тормоз на етническа основа.
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На много места в горите има незаконни цигански селища, където основният поминък е 
незаконната сеч и търговия с дървен материал. Там не могат да припарят нито горска стража, 
нито полиция, защото веднага биват нападани от цигански отряди, въоръжени с брадви и 
колове.

При по-масови акции пред служителите на реда напред се извеждат невръстни деца и 
бременни жени.

При днешните нормативни актове охраната на горите е практически неосъществима. На 
1 горски стражар се падат 1,3-1,6 хиляди хектара за наблюдение и контрол. Обикновено на 
такава  площ  има  законна  сеч  от  няколко  фирми.  Горският  служител  трябва  да  провери 
количеството на материала и да подпише документите за извозването му. Той обикновено не 
може да контролира всички работещи там. Няма също така достатъчно превозни средства, за 
да  бъдат  преследвани нарушителите.  Освен  това  има  наложена  забрана  за  използване  на 
помощни  средства  -  палки  и  белезници,  да  не  говорим  за  оръжие.  В  по-старите  закони 
горските стражари имаха правомощия, равни с тези на полицаите. Сега често са обект на 
заплахи и физическа саморазправа. Необходимо е да се възстанови правото на проверки в 
дворове, където се забележи дървен материал. Заплатите на горските също са чувствително 
под средните за страната, а се изисква специално образование, живее се и се работи далече от 
големите градове, при тежки условия.

Фирмите,  занимаващи  се  с  дърводобив,  редовно  изнасят  повече  дървесина  от 
разрешеното в  документите -  това  е  другото заключение,  да  което стигнах в  резултат  на 
срещите и разговорите. За тази цел се подкупват служители. Другият начин е да се струпат 
няколко  фирми  в  един  участък.  Чрез  прехвърляне  и  замяна  на  разрешителни  става 
невъзможно да се контролира коя фирма какво и колко изнася от гората. Особено объркване 
носи  доизсичането  на  дървесина,  останала  от  предни  години,  а  подобни  анекси  към 
договорите си имат почти всички.

Всички служители са на мнение, че горите и земите от горския фонд, както и ловът, и 
събирането  на  билки,  гъби  и  горски  плодове  трябва  да  бъдат  подчинени  на  независима 
институция - комитет, агенция или каквото и да е. Тя трябва да бъде на пряко подчинение на 
Министерския съвет, а не на Министерството на земеделието и горите. Служителите са на 
мнение, че единствен собственик на горите трябва да е държавата и единствено тя да ги 
ползва. Концесионирането на гори не бива да се допуска. 
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