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РДГ – Пазарджик, в цифри

В териториалния обхват на Регионална-
та дирекция по горите – Пазарджик, са 
8 държавни горски и 3 държавни ловни 

стопанства на ЮЦДП – Смолян, УОГС „Георги 
Ст. Аврамов“ – с. Юндола, и 12 общини. Общата 
площ на горските територии е 261 441 хектара. 
По видове собственост с най-голям дял са дър-
жавните горски територии – 229 215 ха (87.7 %). 
Останалите гори са общински, на частни физиче-
ски и юридически лица, религиозни общности, 
МОСВ, както и гори в земеделски територии и 
учебно-опитни.
В залесената площ преобладават иглолистни-
те – 63 %, и 37 % заемат широколистните гори. 
Основните дървесни видове са бял бор – 36 %, 
дъб – 18 %, смърч – 17 %, бук – 14 %, и други.
От горските територии са добити общо 586 206 м3 
дървесина, като от главни сечи са 296 046 м3, а от 
отгледни – 290 160 м3, които включват санитарни 
и принудителни сечи.
РДГ – Пазарджик, осъществява контрол върху 
всички дейности, извършвани в горските терито-
рии на региона, с 65 експерти и горски инспек-
тори. Горските инспектори са организирани в 12 
екипа, разположени на цялата територия на Па-
зарджишка област. Има обособени 3 постоянни 
контролни горски пункта (ПКГП) – „Варвара“, 
„Превала“ и „Чепино“, които са оборудвани с ка-
мери за денонощно видеонаблюдение. 

Дванадесетте екипа с горски инспектори за контрол 
и опазване на горските територии в обхвата на РДГ 
– Пазарджик, са организирани съгласно заповедта 
на директора. Екипите за теренен контрол са обо-
рудвани с автомобили.
През 2021 г. горските инспектори и експертите към 
Регионалната дирекция са извършили общо 28 430 
проверки. От тях 959 обекта (цехове), регистрирани 
по чл. 206 от Закона за горите, 1158 обекта за добив 
на дървесина (сечища), 25 124 МПС, транспортира-
щи дървесина, включително на трите ПКГП, 1169 
ловци, 8 риболовци и 12 физически лица. Съста-
вени са 254 АУАН, като 253 от тях са по Закона за 
горите и 1 по Закона за лова и опазване на дивеча. 
Задържани са 233.66 пр. м3 дърва за огрев, 455.20 м3 
обла строителна и 58.45 м3 фасонирана дървесина, 
11 МПС и една каруца.
На място от горските инспектори са проверени и 
98 сигнала, подадени на тел. 112, като констатира-
ните нарушения след тях са 17 – за незаконна сеч, 
транспортиране и съхраняване на дървесина, по 
ЗЛОД, за пожари и други дейности в горите. 
Съставени са общо 272 констативни протокола с 
нарушения, по които са образувани преписки, из-
пратени в Районната прокуратура.
Съпоставка на основните състави на нарушенията 
по ЗГ, установени в РДГ – Пазарджик, сочи, че с 
по-голяма честота на повторяемост са транспорти-
рането и съхраняването на дървесина без превозен 
билет, немаркираната дървесина и незаконната сеч.
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Запознавайки се с данните от 
контролната дейност в РДГ 
– Пазарджик, тръгнахме 

на път с инж. Цветко Водев – за-
местник-директор. Искаше ни се 
да видим как на практика работят 
ръководените от него контрол и 
опазване на горите.
Инж. Цветко Водев е роден през 
1973 г. във Велинград. В ЛТУ се 
дипломира през 2001 г., имайки 
зад гърба си солидна практика в 
ГС – Велинград, където работи от 
1996 г. като технически ръководи-
тел на охранителен участък. При 
назначението си Цветко пита баща 
си горския Петър Водев защо го 
праща на най-трудния участък, на 
което опитният горски отговаря: 
„Службата се учи на трудно място, 
сине, лесното не може на нищо да 
те научи“. И така от младежките 
си години инж. Водев обиква точ-
но такава служба – да бъдеш страж 
на горите, да ги пазиш без страх и 
компромис. Девет години в нача-
лото на неспокойните 90-те той е 
в екипа за охрана, планира и про-
вежда акциите срещу нарушители-
те в горите, добива огромен опит, 
ползва се със заслужено уважение. 
Спомня си, че през 2000 г. при съз-
даването на Изпълнителната аген-
ция по рибарство и аквакултури го 
канят на яз. Жребчево, където той 
дума по дума обяснява в какво се 
състои охраната и дава първите 
указания за работата на служите-
лите на Агенцията.  

Горите са национално богатство, за 

Като студент задочник в Лесотех-
ническия университет дори по вре-
мето на очните си занятия и имай-
ки десетина часа свободни, хваща 
пътя от София към своя „труден“ 
участък – Драгиново, облича уни-
формата и отива да контролира. 
Тъй като не прощава на наруши-
телите, те спират да разчитат на 
неговото отсъствие от гората. В ГСУ 
– Драгиново, инж. Водев залага и 
ловни дървета за борба с насеком-
ните вредители и днес може да се 
види доброто състояние на тези на-
сажденията, създадени през 60-те 
години на миналия век. 
След завършване на висшето си об-
разование става старши лесничей 
във Велинградското стопанство. 
Постъпвайки в РДГ – Пазарджик, 
през 2002 г. се връща към това, кое-
то най-много обича – опазването 
на горите, и последователно заема 
длъжностите старши експерт по 
охрана на горите, началник-отдел 
и от 2017 г. е заместник-директор, 
като за 4 месеца през 2021 г. е и.д. 
директор на РДГ. 
От 2002 до 2014 г. на територията 
на РДГ – Пазарджик, работят 10 
горски контролно-пропускателни 
пункта. Пряката отговорност за 7 
от тях е на инж. Водев. Сега спе-
циалната, изключително необхо-
димата и с нищо незаменимата им 
роля той винаги е готов да защити. 
А на екипа на списанието – и да 
покаже дейността на тези „митни-
ци в гората“. Особено са важни те 

за района на Дирекцията, където 
се намират най-елитни смърчови 
насаждения и където опазването 
и добивът им са немислими без 
ефикасен контрол. Традицията 
на горските контролни пунктове 
тук, може да се каже, че е вековна. 
Един от най-старите – „Превала“, 
е на над 100 години, другите са от-
крити през 50-те години на ХХ век. 
Според инж. Водев с присъствието 
на дежурните горски инспектори и 
с помощта на дигиталната регис-
трация (DVR) постоянните кон-
тролни горски пунктове (ПКГП) са 
най-ефикасен и най-евтин начин 
за превенция на нарушенията и за 
контрол. И през целия път, по вре-
ме на който преминаваме от един 
горски пункт към друг, зам.-дирек-
торът обръща нашето внимание на 
прекрасното творение на лесовъда, 
покриващо снагата на планината: 
„Виждате, където има пункт, има 
гори“. Освен това на постоянните 
контролни горските пунктовете 
всеки гражданин може да подаде 
сигнал за нарушение в горите.
Връщайки се назад, инж. Водев 
смята, че начин да „избегне“ лесо-
въдската професия при него не е 
имало, израствайки в семейството 
на горския Петър Водев, който 42 г. 
работи в едно и също Горско сто-
панство – Велинград. Цветко ходи 
с баща си в гората, слуша разка-
зите му и се среща с колоритните 
горски, вижда делата му, които се 
помнят и до днес – ловна ограда 

Инж. Цветко Водев в ГСУ – Драгиново –  
първото му работно място в ГС – Велинград

което отговорност носи лесовъдът



4   5/2022

Инж. Цветко ВОДЕВ – ”Лесовъд на годината“

за диви прасета на 540 дка, рибар-
ници в м. Скриеница, създадената 
желязна дисциплина. И по време-
то, когато се наложило горският 
Петър да отстреля мечка, Стопан-
ството получава 9000 долара – су-
мата която „изпълнява“, както се 
шегува баща му, годишния план. 
Но Цветко и няма друга мечта ос-
вен да стане лесовъд. Така че пътеч-
ката му, осветена от добрия пример 
на горския Петър Водев, го отвежда 
при горите.
И ето дойде времето, когато по-го-
лемият син на Цветко – Петър, 
получава диплома от Професио-
налната гимназия по горско сто-
панство „Христо Ботев“ във Велин-
град с отличен успех, което кара 
инж. Водев да се чувства много 
горд, но и задължен да свика се-
мейния съвет по въпроса за бъде-
щата професия. – Много е хубава 
професията на лесовъда и съветвам 
сина си да продължи семейната 
традиция. А най-хубавото в нея е, 
че си всеки ден в гората. Нашата 
работа е оперативна, не допуска 
да си гледаш часовника за края на 
работното време – правиш си план, 
гониш задачите за деня, докато не 
ги свършиш. Ако за някого това е 
трудно, той не е за гората – казва 
инж. Водев.
Инж. Цветко Водев, възпитан в 
традициите на уважение към ле-
совъдската професия от страна на 
обществото и много всеотдайност 
от хората, работещи десетилетия 
за просперитета на горите, е съвре-
менен човек. Той ясно разбира, че 
професионалният живот на лесо-
въда в условията, в които живеем 
днес – много посегателства върху 
горите, много по-големи очаква-
ния към работещите тази профе-
сия, е различен. Но все така изис-
ква всеотдайност и сила. Силата да 
бъдеш непримирим към наруше-
нията. Силата да бъдеш справед-
лив. Той знае, че отговорността за 
националното богатство на Бълга-
рия – горите, лежи на плещите на 
лесовъда. А мечтата му за профе-
сията е колективът на РДГ – Па-
зарджик, да бъде единен, сплотен, 
за да може да посрещне всички 
предизвикателства на защитник 
на гората.

На постоянния контролен горски 
пункт „Варвара“ пристигнахме по 
време на 12-часовото дежурство на 
Славей Шехтов – главен специалист 
горски инспектор от РДГ – Пазар-
джик. Работи в системата по охрана 
на горите от 20 години. С колегите 
си от мобилния екип се сменят на 
поста, понеже естеството на работа 
се препокрива.
Пунктът е създаден през 50 – 60-
те години на миналия век. По-
настоящем е оборудван с камери 
за 24-часово видеонаблюдение с 
DVR – дигитална видеорегистра-
ция, а записите служат за проверки, 
включително и от службите на МВР. 
Чрез системата се следи за регис-

трационните номера на превозните средства, превозващи дървесина.   
Според дежурния инспектор участъкът е изключително натоварен. 
Намира се на единствения път, който свързва Велинград с региона. 
Шофьорите, които превозват дървесина, са задължени да спрат за 
проверка. При отказ дежурният се свързва с мобилната охрана и с 
колегите си от Велинград, които принудително спират нарушителя и 
му съставят акт. 
Данните от всяка проверка на превозваната дървесина се записват 
в дневник – дата, час, кубатурата на дървения материал, номер на 
колата и на билета. Проверява се къде е издаден билетът, дали не е 
фалшив и дали товарът отговаря на описаното. При всяко установено 
нарушение проверяващият сигнализира мобилния екип.

ПКГП  „Варвара“ 

Дигитална видеорегистрация

Инж. Цветко Водев на площадката на „ВЕМОС“ ЕООД – фирма за дърводобив  
и дървопреработване, където горските инспектори на РДГ – Пазарджик,  
извършват проверка, и собственикът на фирмата Венцислав Андреев
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На повече от 100 години и сам по себе 
си доказва, че ако не е бил нужен, няма 
да е изграден на това място. Запазена 
е легендата за ловуващия в м. Беглика 
Цар Борис III, който получил пожелание 
от стопанката на дома, който е посетил: 
„Горски на Превала да станеш!“ Разполо-
жен е на кръстовище, на което се виждат 
междуселищните табели на Доспат, Ве-
линград и Батак. И тук главният специалист горски инспектор Али 
Вехов отново ни обяснява ролята на пунктовете на територията РДГ 
– Пазарджик, да служат не само за контрол, но за предотвратяване 
на нарушенията. Благодарение на стратегическото място на пункта 
дежурният следи движението на дървесината от Доспат и Сърни-
ца в посока Пазарджик и Пловдив, което е ключово за опазване на 
най-ценните смърчови гори в Беглика, Широка поляна и Доспат. 
Другия път е от Пещера и Батак в посока Велинград и Ракитово и 
обратно. На територията му също е обособен пункт за задържани 
вещи и конфискувана дървесина от множество казуси.

Пунктът се намира на територия-
та на ДГС – Велинград. Изграден е 
преди повече от 70 години – забе-
лязваме кантара за дървесина от 
едно време, когато тя е мерена на 
тон. Днес пунктът е оборудван с 
камери за DVR наблюдение, които 
записват денонощно всяко движе-
ние на пътя. Бил е затворен за две 
години, но през 2019 г. е отворен 
отново и ремонтиран. За периода, 
в който проверяващият обект не 
е работил, от района са присти-
гали множество сигнали, които 
са намалели значително, след 
като дежурствата са възобнове-
ни. Всички контролни пунктове 
са оборудвани с противопожар-
ни депа и съхраняват инвентар за 
гасене на горски пожар.
Главният специалист горски ин-
спектор Сабри Доспатски, който 
е на смяна, разказва, че постоян-
но задържат незаконна дървеси-
на и вещи, използвани при нере-
гламентиран добив и превоз. До 
пункта е и едно от депата, където 
те се съхраняват. Когато наказа-
телното постановление влезе в 
сила, дървата стават собственост 
на РДГ – Пазарджик, откъдето я 
предоставят на ДГС – Велинград, 
за дърва за отопление на горски-
те административни сгради и на 
пункта. Някои от задържаните 
вещи могат да бъдат продадени, 
като средствата се внасят в бю-
джета, или за скрап.

ПКГП „Превала“

ПКГП „Чепино“ 

Отново доказва 
ефективен 
контрол

Склад за задържани дървесина и вещи – предмет на нарушения, на ДЛС 
„Алабак“ в кв. Каменица

Най-старият пункт на 
стратегическо място

Екип на сп. „Гора“


