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Интервю

– Инж. Тошев, за краткото време, 
откакто сте ръководител на ИАГ, 
какви впечатления имате за рабо-
тата на екипа на Агенцията в Цен-
тралното управление и по места?

– Като цяло системата не ми е 
чужда, защото идвам на тази длъж-
ност от Регионалната дирекция по 
горите – София, и с по-голяма част 
от служителите на Агенцията и много 
колеги от регионалните дирекции съм 
работил и по-рано. Имам подкрепата 
на екипа на Агенцията, надявам се на 
разбирането и подкрепата на колеги-
те от регионалните горски структури 
към ИАГ и съм благодарен за това. 
Без екипна работа и отношение към 
професията няма да се постигнат це-
лите, които сме си поставили. Ако с 
екипа на Изпълнителната агенция по 
горите и нейните поделения постига-
ме целите и резултатите, към които 
се стремим, друг анализ на работата 
на служителите не ми трябва.

Експертизата на колегите е на доста 
добро ниво. Необходимо е да има 
повече увереност особено по мес-
та. Там, където се появят индикации, 
че има нарушения, за установяването 
на които има нужда от съдействие, 
изпращаме хора от Изпълнителната 
агенция. Преди да накажеш, трябва 
да помогнеш, да дадеш възможност и 
ако няма резултати, тогава да пред-
приемеш действия. 

Работата ни е екипна. Ако си ня-
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маме доверие, нямаме шанс да се 
справим. 

Дошъл съм тук да дам увереност 
на колегите да вършат работата си 
спокойно и без сътресения.

– Какво от дейността на ИАГ смя-
тате да продължите и да надграж-
дате и какви нови идеи имате? 

–  Има много политики и практики, 
които са били приоритет на Аген-
цията и нейните структури и които 
трябва да се продължат и надградят. 
Най-важното е да бъдем обедине-
ни заедно за нашата кауза. Стопа-
нисването на горите е дългосрочен 
процес. Необходимо е да следваме 
дългосрочни цели, за които ние като 
екип ще направим няколко стъпки, 
следващите ще продължат. Системни, 
сигурни стъпки в управлението на 
горите, които да създадат сигурност, 
да дадат самочувствие на експертите.

За съжаление, единствените слу-
чаи, които видях през последните три 
– четири месеца, откакто съм изпъл-
нителен директор, на хора в горската 

система, които се обединяват, бяха 
при възникнала беда. Както знаете, за 
тези три месеца имахме наводнения, 
пожари, проблеми в национален и 
международен аспект, породени от 
COVID периода, криза с дърва, война, 
политическа динамика. 

Работи се върху отстраняване на 
пропуски и усъвършенстване на нор-
мативната уредба, свързана с Наред-
бата за сечите и Наредбата за ин-
вентаризацията, както и Правилника 
за прилагането на Закона за лова.

Чакаме да видим какво ще кажат 
хората на терен. Трябва максимално 
да съберем информация от всички, 
които са заинтересовани. 

– Какво може да се открои като 
силни акценти на Агенцията в кон-
тролната дейност? 

– Обективност, прозрачност и 
ефективност – това търсим по от-
ношение на контрола. Както и посто-
янно присъствие на терен, което да 
има дисциплиниращ ефект, не само 
с цел установяване на нарушения, 
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но и превенция. Всички екипи на 
Изпълнителната агенция по горите и 
регионалните дирекции, включител-
но и експертите, са на терен. Знаете, 
че броят на извършваните в цялата 
страна проверки от нашите контрол-
ни екипи достига няколко хиляди ме-
сечно. Проверяват се позволителни 
за сеч, превозни билети, работи се 
с GPS-и, има камери за заснемане. И 
резултатите от контролните ни дейст-
вия наистина могат да се видят от 
всички. По някаква причина обаче 
се озовахме на не съвсем правил-
ното място. В момента извършваме 
проверки в цялата страна в дейст-
ващи сечища. Използваме всички 
възможности, които нормативната 
база ни предоставя за санкции, и 
сме категорични при установяване 
на нарушение. Дейностите по сеч 
и извоз в тези насаждения се спи-
рат, обезсилват се позволителните 
за сеч. Това за мен е правилният 
подход – да влезем в сечищата, за-
щото след това е много трудно да 
се докаже откъде, кой и защо е 
направил някакво нарушение. 

– Абсолютно логично. Това ще до-
веде ли и до увеличаване на броя 
на проверките в горите за сметка 
на други места? 

– Ще доведе до откриване и на 
повече нарушения, за които ще се 
сезират съответните органи. Нашата 
работа е да извършим качествена 
проверка за спазване на закона, 
ние не произнасяме присъди. Зная, 
че горските инспектори са заети с 
толкова много неща и имат много 
отговорности. Убеден съм обаче, че 
засилването на проверките в гор-
ските територии ще свали броя на 
проверките на други места. Но съм 
убеден и в това – ако пресечем и 
не допускаме от гората да тръгва 
незаконна дървесина, проверките на 
други места – по пътищата, в обектите 
на търговците по чл. 206 и други, 
ще бъдат не само по-малко, но и с 
по-високи резултати. Имаме  добри 
професионални отношения със струк-
турите на МВР по места, което също 
е плюс в нашата работа.

Агенцията е предоставила достатъч-
но и може би едни от първите ин-
струменти за публичен контрол. Бих 
подчертал, че това, заедно с пре-

доставянето на пълна прозрачност и 
публичност на информацията, са едни 
от силните страни в контролната є 
дейност.   

– И въпреки това обществото не 
спира да обвинява лесовъдската 
колегия за щяло и нещяло и да 
вижда само лошото в системата?

– Обществеността, ако иска да 
чува само лошото, ще продължи да 
търси новини, които го предлагат. 
Предполагам, че не един експерт 
от ИАГ или РДГ е имал горчив опит 
с журналистите, включително и аз, 
когато игнорират положителното, а 
търсят само негативните примери. 
Що се отнася до хората, повечето 
от тях обичат природата и гората, 
но са много чувствителни само при 
звука на резачката в гората. Няма 
нищо лошо, стига общественото 
мнение да не бъде манипулирано и 
изкривявано. Гледката на отсечените 
дървета е грозна, но всеки лесовъд 
знае защо се извършва дърводобивът 
в горите. Нашата задача е не само 
да упражняваме контрол, да вършим 
професионално лесовъдската и ад-
министративната дейност на Агенци-
ята и нейните поделения, но и да 
можем по-достъпно да обясняваме 
какво вършим, за да отговаряме на 
очакванията на обществото. 

Отделните негативни примери не 
бива да бъдат генерализирани, а да 
се търси начин проблемите да бъ-
дат разрешавани. По отношение на 
проверките отново ще повторя нещо, 
което многократно съм казвал и в 
лични срещи: всеки е поканен да 
дойде с нас на проверка, не само да 
подаде сигнал, но и да бъде част от 
контрола, който се извършва. 

– Усещам подкрепата Ви за хора-
та, работещи в системата на ИАГ, 
което е много важно.

– По друг начин не виждам да се 
работи. От мен няма да чуете лоша 
дума за горския служител. Аз знам в 
какви лишения работят те в горите. 
Затова трудът на всеки горски служи-
тел трябва да бъде достойно оценен. 
В тази връзка се радвам на успеха, 
постигнат от Министерството на земе-
делието и Агенцията по отношение на 
заплащането на горските служители 
на всички нива. Закъсняла във вре-

мето стъпка, но все пак е направена.    
– Защитихме ли достатъчно про-

фесионално лесовъдската колегия 
от атаките на медиите и население-
то след наводненията в Карловско 
през септември т.г.?

– Смятам, че защитихме. С профе-
сионално отношение към проблема. 
Проверени бяха горските територии 
около Карлово и трите засегнати от 
водната стихия населени места и съ-
ответно бяха направени констатации 
и анализ на състоянието на водосбо-
рите над трите села, стопанисването 
и ползването от съответните гор-
ски територии. В масовите проверки 
участваха експерти от Изпълнител-
ната агенция по горите, служители 
на Регионалната дирекция по горите 
– Пловдив, Лесозащитната станция 
– Пловдив. Поискана бе експертиза 
на Института за гората – БАН, и 
становище на Лесотехническия уни-
верситет. Резултатите сочат, че няма 
лесовъдски пропуски в стопанисва-
нето на насажденията, а огромни-
те количества вода вследствие на 
падналите валежи от дъжд – близо 
200 л на кв. метър, са главната 
причина за наводненията в региона. 
Мисля, че направихме необходимо-
то. Тук е мястото да подчертая, че 
освен граждански контрол, е необ-
ходима твърда експертна позиция, 
която могат да дадат само профе-
сионалистите, хората от науката и 
практиката. 

– Моля да поздравите лесовъд-
ската колегия с настъпващите Ко-
ледни и Новогодишни празници.

– Дано съумеем да изградим повече 
доверие в обществото към лесовъди-
те. Да имат колегите сила, енергия, да 
намират смисъл в това, което правят, 
да се чувстват сигурни, защитени, да 
се прибират при близките си хора 
живи и здрави. Благодаря на хората, 
които помагаха в борбата с пожарите 
и наводненията, огромен респект към 
техните усилия. 

Трябва да уважаваме труда на всеки 
един горски труженик. Това искам и 
това пожелавам на всички колеги по 
повод предстоящите празници. Пове-
че самочувствие, с което уверено да 
изпълняват служебните си задълже-
ния и, разбира се – здраве, на тях 
и техните семейства.


