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Свежата пролетна утрин на 4 ап-
рил събра в двора на Лесотехни-
ческия университет домакини 

и гости на чакано с нетърпение съ-
битие – официалното откриване на 
Седмицата на гората (4 – 10 април). 
Тържествената атмосфера, каквато 
я помним от преди две години, се 
завърна в празника на лесовъдската 
колегия и работещите в горите, за да 
развълнува сърцата отново. Мелоди-
ята на „Хубава си, моя горо“, която 
по традиция оглася празничния ден, 
прозвуча от гайдата на 6-годишния 
Стефан Иванов. Гласът на българ-
ската народна песен звънтеше с из-
пълнението на Ралица Атанасова под 
съпровода на гайдаря Мартин Лямов 
от ансамбъл „Филип Кутев“.

Тазгодишното мото на празнич-
ната Седмица „Аз обичам гората“ 
обедини усилията на домакините 
на тържеството – заместник-минис-
търът на земеделието Иван Христа-
нов, и.д. изпълнителен директор на 
ИАГ инж. Филип Ковашки, ректорът 
на ЛТУ чл.-кор. проф. Иван Илиев 

и председателят на Съюза на лесо-
въдите в България проф. д-р Иван 
Палигоров.

Откриването на 97-ата Седмица 
на гората събра представители на 
Министерството на земеделието, 
Изпълнителната агенция по го-
рите, Лесотехническия универси-
тет, Института за гората – БАН, 
на държавните предприятия и 
техните териториални поделения, 
регионалните дирекции по горите, 
лесозащитните и семеконтролните 
станции, дирекциите на природни-
те паркове, на браншовите и синди-
калните организации и асоциации, 
служители в горските структури, 
лесовъди ветерани и студенти.

Официални лица на събитието 
бяха председателят на Парламен-
тарната комисия по земеделието, 
храните и горите Пламен Абровски 
и заместник-председателят Даниел 
Петров, депутатите от 47-то народ-
но събрание Зорница Стратиева и 
Цветелина Симеонова-Заркин, за-
местник-министърът на околната 
среда и водите инж. Тома Белев и 
председателят на СЛБ проф. Иван 
Палигоров.

Официалните гости (отдясно на ляво): инж. Цветелина Симеонова-Заркин – народен представител, проф. д-р 
Иван Палигоров – декан на ФСУ и председател на Съюза на лесовъдите в България,  инж.  Зорница Стратиева – на-
роден представител, инж. Филип Ковашки – и.д. изпълнителен директор на ИАГ, Пламен Абровски – председател 
на Парламентарната комисия по земеделието, храните и горите, чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев – ректор на ЛТУ, 
Даниел Петров – зам.- председател на Парламентарната комисия по земеделието, храните и горите, инж. Тома 
Белев – зам.-министър на околната среда и водите. Заместник-министър Иван Христанов поздрави присъства-
щите с лесовъдския празник

Мелодията на „Хубава си, моя горо“ 
звуча от гайдата на 6 -годишния 
Стефан Иванов

Празникът на лесовъдите
се завърна в нашите сърца
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В празничното си обръщение към 
присъстващите Пламен Абровски 
подчерта значимостта на българ-
ската гора и допълни, че опазването 
и устойчивото ú управление задъл-
жително трябва да са приоритет на 
законодателната и изпълнителната 
власт, на научната общност, граж-
данския сектор, индустрията и не 
на последно място – на бизнеса.

В своето приветствие към лесовъд-
ската колегия заместник-министъ-
рът на земеделието Иван Христа-
нов каза: „Изграден с авторитета на 
преподавателите си и цялата акаде-
мична общност, Лесотехническият 
университет е подготвил професио-
нално хиляди студенти. Много съм 
щастлив, че познавам една част от 
тях и виждам в техните ежедневни 
действия и в очите им отдаденост-
та, когато упражняват това, което 
са научили при вас. И днес е ден, 
в който трябва да си припомним 
грижата за гората, опазването на 
горското богатство и дълга, който 
всички ние имаме към това, което 
вършим. Предстои решаването на 
нови предизвикателства, в които 
трябва да отстояваме принципите 
на националната горска политика. 
Ние правим необходимото горско-
то богатство да се управлява про-
фесионално и в дух, в който всички 
хора, които имат отношение към 
българската гора –  ползвателите 
на гората, академичната общност, 
служителите, които са призвани да 
пазят гората, екологичните органи-
зации, да могат да заявят своята 
дума и своя принос към тази ми-
сия. В контекста на европейското 
членство на България ние съзнава-
ме и значимостта на проблемите, 
свързани с опазването на биораз-
нообразието на горския ресурс и на 
природата в България. Ангажимен-
тите, които страната ни е поела за 

намиране на 
принципно 

и правилно 
р ешен ие в 
актуалните 
екологични 
предизвика-
телства, са 
приоритет-

на за дача, 
която лежи 
на плещите 
и на зако -
нодателната 
власт, и на 
всички, кои-
то отдавате 
живота си на това дело, и на нас, 
колегите в Министерството на зе-
меделието. Отново искам да изразя 
признателност към лесовъдите за 
отговорната работа и за труда, кой-
то те полагат в ежедневието. Бъдете 
горди с него! Уверен съм, че и за-
напред ще полагате необходимите 
грижи. Поздравявам всички вас, 
поздравявам студентите, които са 
поели по пътя на тази отговорна 
и достойна професия! Ние всички 
държим на българската гора!“

С приветствени думи към при-
състващите на откриването на 97-
та празнична Седмица се обърна 
проф. Иван Палигоров: „Пожела-
вам ви да сте живи и здрави, да има-
ме повече сили и дръзновение, за да 
утвърждаваме традициите, завеща-
ни от нашите деди. Нека младите 
колеги – студентите, които обучава-
ме, да имат същото дръзновение и 
да продължават традициите, които 
ние се опитваме да утвърждаваме. 
Желая на всички прекрасно посре-
щане на Седмицата на гората – да 
бъдем много щастливи с това, кое-
то правим в името на българската 
гора, това означава – в името на 
българското общество!“

Програмата продължи с връчва-
нето на приза „Лесовъд на година-
та“ за 2021 г., чийто носител тази 
година е инж. Цветко Водев – за-
местник-директор на РДГ – Пазар-
джик. Негови подгласници станаха 
инж. Стефка Димитрова – старши 
лесничей в ДЛС „Осогово“ – Кюс-
тендил (ЮЗДП), инж. Ангелина 
Янева – заместник-директор на ДГС 
– Провадия (СИДП), и инж. Антони 
Тодоров – заместник-директор на 
ДГС – Маджарово (ЮИДП).

С наградата за „Цялостен лесо-
въдски принос“ бе удостоен д-р 
инж. Любчо Тричков – главен спе-
циалист в отдел „Ползване от го-
рите“ в Изпълнителната агенция 
по горите.

Носителят на приза „За значите-
лен принос за повишаване на ими-
джа на лесовъдската професия“ за 
2021 г. е инж. Стефан Шулев – ди-
ректор на НПГГС „Христо Ботев“ – 
Велинград.

Почетното отличие за „Дългого-
дишна служба в полза на българ-
ската гора“ и във връзка с нейната 
90-годишнина бе връчено на инж. 
Цветанка Милошева-Савова – бивш 
служител на ДГС – Радомир.

Председателят на 
Парламентарната 
комисия по зе ме -
делието, храните 
и горите Пла мен 
Аб р о в с ки в ръч в а 
приза „Лесовъд на го-
дината“ за 2021 г. на 
инж. Цветко Водев

Д-р инж. Любчо Тричков – с наградата за „Цялостен лесовъд-
ски принос“, връчена му от и.д. изпълнителен директор на 
ИАГ инж. Филип Ковашки
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Призовете „Лесовъд на годината“ 
за 2021 г. бяха присъдени на гор-
ските служители от ЮЗДП – Бла-
гоевград, Антон Гръбчев и Валери 
Димитров (посмъртно), загинали 
миналата година при гасенето на 
горския пожар край санданското 
село Петрово. 

В категорията „Служител по кон-
трола върху дейностите по опаз-
ването на горските територии“ за 
2021 г. бяха наградени Красимир 
Кайряков – старши специалист гор-
ски инспектор в РДГ – Берковица, 
Живко Жеков – главен специалист 
горски инспектор в РДГ – Пловдив, 
Чавдар Стоилов – главен специа-
лист горски инспектор в РДГ – Кър-
джали.

На всички отличени бяха връ-
чени плакет на ИАГ с грамота 
и „Почетен знак“ на СЛБ и сер-
тификат.

По случай празника инж. Фи-
лип Ковашки се обърна към при-
състващите с думите: „След 2 го-
дини се събираме отново всички 
заедно – хората, които работят в 
горите, бивши и настоящи ръко-
водители и всички, ангажирани 
с каузата за стопанисване и опаз-
ване на българските гори. Ся-
каш днешната ситуация повече 
от всеки друг път изисква онова 
обединение, което е мотивира-
ло нашите предшественици да 
започнат залесяванията в нача-
лото на ХХ век. Пред всички нас 
стоят актуални и разнопосочни 
предизвикателства, свързани 
както с промените в климата, 
нуждата от устойчивост на бъл-
гарските гори, така и с необходи-
мостта за реализиране на новите 

европейски стратегии за запазване 
на биоразнообразието и горите. В 
същото време необходимостта от 
ползване на дървесината ще на-
раства, успоредно с важността за 
прилагане на адекватни мерки за 
опазване и стопанисване на горите. 
Необходимо е намирането на ба-
ланс между поставените цели – по-
вишаването на производителност- 
та, от една страна, и останалите 
функции, които горите би следва-
ло да изпълняват сега и в бъдеще. 
Тези задачи в краткосрочен план са 
част от нашите делници, работата 
на всички вас, горските служите-
ли. Поставили сме си амбициозни 
цели, които изискват смели реше-
ния, които трябва да бъдат взети 
след обстойни анализи, открита 
комуникация, честен диалог. Често 
те са свързани със спорове, но така 
е в търсенето на истината. Затова 
правим всичко възможно да се раз-
виват системите ни за публичност 
и прозрачност в ИАГ, включително 
и чрез разработване на различни 
платформи, голяма част от тях ре-
ализирани съвместно с неправи-
телствени организации. Смятам, 
че чрез повишаването на прозрач-
ността и публичността в сферата 
на горите ще се повиши, от една 
страна, ефективността на работата 
на лесовъдите и горските служи-
тели, а от друга страна, техният 
денонощен труд ще бъде оценен от 
обществото. Отговорността е голя-
ма и вярвам, че усилията, които 
днес правим, са за по-добро бъдеще 
както на колегията, така и на бъл-
гарската гора. „Надзор на лесовете“, 
както се е наричала първата горска 
администрация, с която се поста-

Седмица на гората 2022 ” Аз обичам гората“

Наградените лесовъди заедно с официалните гости на тържеството

Участниците се включиха в зале-
сяване в парковото пространство 
на ЛТУ

Отличените в категорията „Служи-
тел по контрола върху дейностите 
по опазването на  горските терито-
рии“ за 2021 г. Красимир Кайряков и 
Живко Жеков



5   4/2022

По традиция всяка година по-
следният петък преди Седмицата 
на гората е ден, в който  лесовъдска-
та колегия свежда глава в памет на 
лесовъдите и горските служители, 
посветили живота си на горското 
дело и на загиналите при изпълне-
ние на служебния си дълг. 

На 1 април традицията беше спа-
зена, като в церемонията по пола-
гане на цветя пред Мемориала на 

лесовъда в парковото пространство 
на Лесотехническия университет 
участие взеха народните предста-
вители от 47-то народно събрание 
Зорница Стратиева и Цветелина 
Симеонова-Заркин, и.д. изпълни-
телен директор на ИАГ инж. Филип 
Ковашки и главният секретар инж. 
Димитър Баталов, Академичното 
ръководство на ЛТУ, начело с ректо-
ра чл.-кор. Иван Илиев, председа-
телят и зам.-председателят на СЛБ 
проф. Иван Палигоров и д-р инж. 
Анна Петракиева, служители на 
ИАГ и нейните структури, декани 
на факултети, лесовъди ветерани и 
студенти.

В своето слово председателят 
на Съюза на лесовъдите в Бълга-

рия проф. Иван Палигоров назова 
имената на горските служители, 
чиято саможертвата помним и до 
днес. Към тях бяха добавени тези 
на Антон Гръбчев и Валери Дими-
тров – служители на ЮЗДП – Бла-
гоевград, загубили живота си при 
гасенето на горския пожар мина-
лото лято.

Споменати бяха бележити лесо-
въди, изпълнили своя дълг към 
отечеството, но загинали по време 
на войните през второто десетиле-
тие на миналия век. Присъстващи-
те се преклониха пред подвига им 
с благодарност и признателност за 
тяхното дело. Паметта им бе поче-
тена с едноминутно мълчание и по-
лагане на венци пред Мемориала.

вя началото на горската служба в 
България, винаги ще има. И вина-
ги ще има хора, които заслужават 
вашето признание, благодарност и 
уважение!“

По повод професионалния праз-
ник на лесовъдската колегия бяха 
получени поздравителни адреси 
от президента на Република Бъл-
гария Румен Радев, от посланика на 
Република България в Черна гора 
Н. Пр. д-р Меглена Плугчиева – 
доктор хонорис кауза на Лесотехни-
ческия университет, и от Института 
за гората – БАН.

На тържеството бе обявен побе-
дителят в организирания от Севе-
розападното държавно предпри-
ятие – Враца, и ДПП „Врачански 
Балкан“ конкурс за стихотворе-
ние „Аз обичам гората“ – Ема Пет-
кова от Видин. Част от творбата 
ú беше прочетена пред присъст-
ващите:

„Гората – вечна, млада и зелена
дом на всяко същество!
 С поглед ти не можеш я обхвана 
 – красотата ú е цяло тържество.
Поемеш ли дълбоко въздух,
в зелената ú шир за миг поспри!
 Сърцето лудо в тебе ще забие  
и вечно влюбен в нея ще си ти.
 Гората крие мъдрости вековни 
и нищо във замяна тя не ще.
 Но трябва винаги да сме  
грижовни
 и този дълг ни прави  
отговорни…“

Песента – символ на празника, 
„Хубава си, моя горо“,  звуча и в за-
вършека на празничната програма 
в изпълнение на петокласничката 
Мария Илиева от Габрово. Послед-
ваха изпълнения на класическа му-
зика от трио „Флейм“.

Участниците в тържеството се 

включиха в залесяване с фиданки 
шестил в парковото пространство 
на Лесотехническия университет.

В Аулата на ЛТУ се проведе дис-
кусия на тема „Висшето лесовъдско 
образование и бъдещето на горите 
в България“, в което се включиха 
преподаватели, студенти, пред-
ставители на Министерството на 
земеделието, ИАГ, регионални 
дирекции по горите, държавните 
предприятия и техните територи-
ални поделения. 

Лесовъдската общност отбеляза 
Седмицата на гората с множество 
прояви в цялата страна. С тях коле-
гията приобщава студенти, учени-
ци и деца, граждани към дейности-
те на горските служители. Тези дни 
са изпъстрени с доброволчески за-
лесявания и почиствания в горски 
местности, конкурси и викторини 
за гората.

Поклон пред паметта на лесовъдите, 
посветили живота си на горското дело
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5 април. Часове наред детски 
гласчета огласяха поляните на 
м. Градище край Габрово, където 
с нестихващо въодушевление едни 
от най-малките приятели на При-
родния парк „Българка” влязоха в 
ролята на залесители. Децата са 
от Регионалния център за подкре-
па на процеса на приобщаващото 
образование и спортен клуб „Равен 
старт” в града, а инициативата по 
залесяването бе подкрепена и пре-
мина с участието на представители 
на СЦДП, областния управител на 
Габрово и служители на админи-
страцията. С помощта на експер-
тите от Парка и лесовъдите от ДГС 
– Габрово, малчуганите със специ-
ални потребности засадиха своите 
първи фиданки от черен бор и с ин-

терес изслушаха 
урока на лесо-
въдите как една 
г ора израс т ва 
от фиданка, за 
да с та не к ра-
сива. Интереса 
им предизвика-
ха и пособията, 
които горските 
служители из-
ползват в зале-
сяването.

До своето за-
са дено дръвче 
всяко дете по-
стави табелка с 
името си и специално подготвено 
послание и така бе поставено на-
чалото на „Гората на специалните 
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6 април.
В рамките на 

Седмицата в На-
родното събра-
ние бе подре-
дена изложба 
на фотографии, 
посветени на 
гората и ней-
ните трудови 
хора. Повечето 
о т  с н и м к и т е 
са на фоторе-
портера на сп. 
„Гора“ Йордан 
Дамянов.

Събитието бе инициирано от на-
родните представители  с лесовъд-
ска професия – инж. Александър 
Дунчев, инж. Зорница Стратиева 

и инж. Цветелина Симеонова-Зар-
кин, и осъществено от Изпълни-
телната агенция по горите. При 
откриването на изложбата при-
състващите бяха поздравени от 

председателя на Народното събра-
ние Никола Минчев и и.д. изпълни-
телен директор на ИАГ инж. Филип 
Ковашки.

Горите „посетиха“ Парламента

Фоторепортерът Йордан Дамянов 
бе поздравен от председателя на НС 
Никола Минчев

Откриване на изложбата (от ляво надясно): инж. Филип Ковашки, 
Никола Минчев, Зорница Стратиева, Цветелина Симеонова-Зар-
кин и Александър Дунчев

Специални деца създадоха специална гора

деца”, която обещаха редовно да 
посещават и да се грижат за нея, 
докато израстват заедно. 
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5 април. Пред книжарницата на 
ЛТУ студенти от различни специ-
алности изпробваха знанията си 
в ековикторина, организирана от 
Студентския съвет. Участниците 
отговаряха писмено на въпроси, а 
колкото повече от тях бяха верни, 
толкова повече награди получава-
ха (сн. 1, 2, 3). 

По-късно същият ден 
Студентският съвет ор-
ганизира и почистване 
на Дендрариума и зоната около 
сградите на Университета. Учас-
тниците в него бяха наградени с те-
ниски за добре свършената работа. 
Група от студенти и преподавате-
ли премахна сухи клони и дървета 
от територията на Университета, 
Ветеринарната клиника в корпус 
„Д“ и около общежитията. Беше 
използвана дробилка, а дървесни-
те частици бяха използвани като 
мулч (сн. 4).

6 април. Бе проведен Ден на 
науката, в който са изнесени 8 
презентации на различни теми и 
беседи от преподаватели и гости. 
Студентският съвет на Универси-

Студенти на ЛТУ празнуват
тета се постара 
с т уден т и те о т 
всички специал-
ности да съпре-
живеят празни-
ка.  Успоредно 
бяха проведени 
две състезания. 

„Многобой по 
конструиране 

на мебели“ се 
проведе на два 
етапа, като на 
теста се яви-
х а  око ло 20 
с т у ден т и,  о т 
които продъл-
жиха петима, 
а най-сръчен в 
сглобяване на 
мебели се ока-
за Теодор Ба-

талов, който спечели призовото 
място. В „Агрономически игри“ се 
включиха повече от 15 души, които 
отговаряха на въпроси от различ-
ни сфери. Най-бързи и с 
най-много правилни от-
говори бяха Александра 
Кузманчовска – III курс, и 
Ивета Иванова – II курс, 
които спечелиха призови-
те места. Наградите оси-
гуриха „АСБО-АГРО“ ООД 

и Ст удентският 
съвет на ЛТУ. 
7 април започ-
на с презента-
ции и продължи 
със състезанието 
„Горски многобой“, в кое-
то участваха 6 момчета 
и момиче. Те премина-
ха през 12 дисциплини, 
включващи разпознаване 
на хербарии, препарати и 
експонати, спортен рибо-
лов, подготовка на БМТ 
за работа, засаждане на 
фиданка и таксиране на 

дървета. Победител в многобоя 
стана третокурсникът Димитър 
Малчев, а след него се нареди вто-
рокурсничката Ваня Николова (сн. 
5 и 6). Веднага след многобоя въ-

преки поройния дъжд се проведе 
традиционната лекоатлетическа 
щафета. 
Тържеството се премести в Аула-
та на университета, където бяха 
наградени всички у частници, 
включили се в спортните игри на 
Университета – плуване, тенис, 
футбол, волейбол, както и побе-
дителите от традиционния фото-
конкурс. 
Празничните дни бяха повод учас-
тниците от отбора на ЛТУ, който 
спечели първото място измежду 
27 висши училища в комплексно-
то класиране по ски - алпийски 
дисциплини, провело се на 20 - 23 
март  в КК „Пампорово“, с 6 злат-

ни, 5 сребърни и 3 бронзови меда-
ла да връчат спечеления трофей на 
ректора на университета – чл.-кор. 
проф. Иван Илиев (сн. 7).
9 април.  В Учебно-опитното 
горско стопанство „Петрохан“ – 
с. Бързия, държавният глава на 
Република България Румен Радев 
даде начало на президентската 
инициатива „Да засадим дърво, 
да възродим българската гора“ 
(сн. 8 и 9). Президентът честити 
празника на всички лесовъди в 
България, поздрави студентите 
от Лесотехническия университет 
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за избора им да станат лесовъди и 
подчерта, че всички дължим при-
знателност на поколенията преди 
нас, осъзнали огромната роля на 
гората. „Младите хора са гарант 
за нейното запазване и развитие, 
защото те залесяват своето бъде-
ще и бъдещето на България“, заяви 

държавният глава и благодари на 
всички доброволци, които залеся-
ват. Председателят на Студентския 
съвет – Матей Ботев, връчи на пре-
зидента на Републиката грамота 
(сн. 10).
В последния ден от Седмицата на 
гората – 10 април, в зала „Бонсист“ 

беше проведена киноложка излож-
ба, в която се включиха повече от 
15 участници със своите домашни 
любимци.

5 април. През втория ден от Сед-
мицата на гората служители на Из-
пълнителната агенция по горите 
заедно с представители на НЛРС 
– СЛРБ, участваха в акция по за-
лесяване край с. Златуша, в подно-
жието на Люлин планина.
Повече от 70 души, сред които и.д. 
изпълнителен директор на ИАГ 
инж. Филип Ковашки и главният 
секретар инж. Димитър Баталов, 
залесиха 1000 контейнери фидан-
ки от черен бор на 6 декара. Тере-

Служители на ИАГ залесяваха  
край с. Златуша

нът е част от унищожена през 2017 г. 
от върхов пожар гора на площ 100 
декара. Мястото, намиращо се на 
територията на ДГС – Сливница, е 
пожарище, което е било залесено, 
но поради сухата изминала година 
голям процент от фиданките не са 
се прихванали, което наложи пре-
залесяването ú. С много ентусиа-
зъм се включиха и децата, дошли 
с родителите си да се научат как се 
създава нова гора (снимката).
По същото време служители от РДГ 

– София, и ДГС – София, извър-
шиха почвоподготовка и залеся-
ване в землището на с. Локорско, 
община Нови Искър. Дърветата са 
били унищожени от корояди и на 
мястото е извършена санитарна 
сеч. Поради липса на естествено 
възобновяване площта, попадаща 
в държавна горска територия, сто-
панисвана от ДГС – София, беше 
залесена от горските служители с 
двугодишни контейнерни фидан-
ки от цер.
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РДГ – Бургас

В навечерието на Седмицата – 31 
март, служители на Дирекцията 
показаха на ученици от 11 клас 
какво е да си лесовъд за един ден 
в гората на ДЛС „Граматиково“, 

където те видяха основите начи-
ни за измерване и таксиране на 
дърветата.
5 април. В ДГ „Златното ключе“ 
бе проведена викторина, в която 
децата се състезаваха по разпозна-
ване на звуците в природата и как 
да отличават широколистните от 
иглолистните дървета. Малчуга-
ните научиха какви грижи трябва 
да полагат за опазване на плане-
тата Земя и показаха колко много 
знаят за разделното събиране на 

отпадъци. Представителите на РДГ 
– Бургас, поднесоха много подаръ-
ци на малките природолюбители, 
които обещаха да ценят и обичат 

Регионални чествания

РДГ – Варна

4 април. Слу-
жители посети-
ха ДГ „Христо 
Ботев“ в града 
и разказаха на 
децата за дър-
ветата, горски-
те обитатели и 
опазването на 
гората, играха 
заба вни иг ри 
и засадиха фи-
данка от кедър.
На 5 април в 
ДЛС „Шерба“ бе 
проведена сре-
ща на лесовъ-
дите ветерани, 
работили в района на Дирекцията.
6 април. По случай 30 г. на про-
грамата LIFE служители на ДГС 
– Генерал Тошево, организираха 
залесяване съвместно с предста-
вители на Общината, РПУ, деца от 
ДГ „Пролет“ и служители на РДГ 
– Варна. Бяха залесени 30 едро-
размерни фиданки, предоставени 
от ДЛС „Балчик“ (сн. 1 и 2).

На 6 април служители и 
горски педагози от СИДП – 
Шумен, ДГС и РДГ във Варна 
изнесоха урок на децата от ДГ 
„Лястовичка“ в крайморския 
град и заедно засадиха фи-
данка от ясенолистен явор.
Със задружни сили на 9 април слу-
жители на ДПП „Златни пясъци“, 

РДГ и ДГС във Варна и представи-
тели на Фейсбук групата „Чиста Ва-
рна“ почистиха горска територия в 
Природния парк (сн. 3).

гората.
6 април. В съвмест-
на акция служите-
ли на ДГС – Кости, 
ДПП „Странджа“ и 
РДГ – Бургас, по-
чистиха един от 
най-атрактивните 

маршрути в м. Ка-
занчето на терито-
рията на ДГС – Кос-
ти (сн. 1 и 2).
На 7 април РДГ 
традиционно от-
беляза Седмицата 

на гората с два конкурса за детско 
творчество – рисунка и стихотво-
рение, на тема „Аз обичам гората“. 
8 април. Служители на Дирек-
цията посетиха Дневния център 
за деца и младежи с увреждания 
– Приморски парк, Бургас. Те по-
ощриха рисунките на децата и за-
едно рисуваха, играха и направиха 
деня още по-слънчев.
Седмицата на гората беше закрита 
на 11 април с четвъртокласниците 
на ОУ „Елин Пелин“, като темата на 
съвместното мероприятие бе „Пър-
ва помощ при злополука в гората 
или при пожар“. Доброволците от 
БЧК показаха как се оказва първа 
доболнична помощ, а лесовъдите 
от Дирекцията представиха пре-
зентация за горските екосистеми 
и лесовъдската професия (сн. 3).
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РДГ – Ловеч

На 2 април служители на ДГС – 
Ловеч, и доброволци извършиха 
почистване в м. Ак баир (сн. 1).
„Ако обичаш гората, боклукът – в 
торбата и в колата“ –  това бе при-
зивът, отправен от служителите 
на ДГС – Троян, в почистването 
на Лесопарка „Турлата“, в кое-
то участваха над 40 доброволци. 
Събитието откри директорът на 
ДГС – Троян, инж. Милко Стан-
чев, който поясни пред дошлите 
жители на града, че се довършва 
вторият етап на лесопарка с детски 
кът и благодари на всички, които 
се включиха в кампанията за един 
по-чист парк (сн. 2).
На 6 април служители на РДГ – 
Ловеч, и ДГС в града подаряваха 
на желаещи граждани фиданки от 
разсадника в с. Сливек.

8 април. По инициатива на ди-
ректора на ДЛС „Русалка“ – Ап-
рилци, инж. Добромир Нейков в 
Ловния дом се проведе среща, в 
която участваха представители 
на Изпълнителната агенция по 
горите, Държавните ловни стопан-
ства „Русалка“, „Мазалат“ и „Роси-
ца“,  РДГ – Ловеч, ДГС – Троян, 
СЛРД – Троян, Ловно-рибарските 
дружини от Велчево, Зла река и 
Острец, любители на природата. 
Бяха демонстрирани ловни ри-
туали, извършена беше първич-
на обработка на отстреляна дива 
свиня, както и вземане на проби 
за АЧС и трихинелоза. Ас. Евлоги 
Ангелов от катедра „Ловно сто-
панство на ЛТУ (сн. 3) проведе 
дискусия за подборния отстрел в 
популацията на благороден елен, 
обитаваща северните склонове на 

Средна Стара планина. Показани 
бяха специално подбрани трофеи 
от благороден елен, добити в ДЛС 
„Русалка“.
На 8 април по дълголетна тра-
диция, създадена в РДГ – Ловеч, 
пред бюст-паметника на лесовъда 
Никола Василев в алеята „Баш бу-

нар“, където през 
1905 г. той из-
вършва първи-
те залесявания, 
бе поднесен ве-
нец. Директорът 
инж. Петър Пет-
ров поздрави ко-
легите си за все-
отдайния труд 
за съхраняване 

на горите в района на Дирекция-
та и връчи регионалните призове 
„Служител по контрола и опазване 
на горските територии“ за 2021 г. 
на отличените горски инспектори. 
Като символ на продължаването 
на залесителното дело, в парка 
беше засадено дърво (сн. 4).

РДГ – Кюстендил

7 април. Горските инспектори от 
Регионалната дирекция посетиха 
ДГ „Брезица“ в Брезник, където 
разказаха на децата за своите дей-
ности и как да се грижат и пазят 
гората от малки. В двора на дет-
ската градина горските експерти 
показаха как се засаждат дървета 
и какво е необходимо за тяхното 
отглеждане (снимката).
По-късно същия ден служителите 
извършиха залесяване в двора на 

СУ „Васил Лев-
ски“ в Брезник 
и ДГ „Радомир-
че“ в Радомир.
На 11 април 
директорът на 
РД Г –  К ю с -
тендил, инж. 
Здравчо Тодо-
ров  награди 
победителите 

в конкурса „Моята гора“, за който 
пристигнаха над 300 рисунки от 
талантливи деца. 

Тази година освен творби от обла-
стите Кюстендил и Перник бяха 
получени и рисунки от гр. Сан-
дански, Бургас и Детска градина 
„Слънце“ – Плевен.
Всички у частници в конкурса 
получиха грамоти, а излъчените 
първенци – предметни награди, 
осигурени от ЮЗДП – Благоев-
град. Служители на Регионалната 
дирекция изказаха благодарност 
на всички, които се включиха в 
инициативите за Седмицата на 
гората.
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РДГ – Пловдив

5 април. Официално бяха връ-
чени регионалните награди на 
изявените лесовъди и служители 
по контрола върху дейностите по 
опазването на горските територии 
за 2021 година. Носител на регио-
налния приз „Лесовъд на година-
та“ за 2021 г. стана инж. Алексан-
дър Дюлгеров – гл. експерт в РДГ 
– Пловдив. След тържествената 
част гостите се отправиха към ден-
драриума, където залесиха фидан-
ки от бреза и смърч, с които допъл-
ниха видовото разнообразие. Бяха 
поднесени цветя на паметната пло-
ча „130 години от създаването на 
горската служба и горското дело в 
Пловдивския край” (сн. 1).

7 април. Бяха наградени деца 
от Комплекса за социални услу-
ги „Олга  Скобелева” – Пловдив, 
участници в конкурса за детска 
рисунка „Аз обичам гората”. Лесо-
въди и възпитатели заедно с де-
цата залесиха фиданки в двора на 
комплекса със заръката да пазят 

горите. В същия 
ден се проведе 
детски празник 
в м. Копривки-
те, където гор-
ските педагози 
под формата на 
з аб а вн и и г ри 
о б я с н и х а  н а 
малчуганите за-
щитната роля на 
горите и за гри-
жите, които по-
лагат лесовъди-
те за тях (сн. 2).

РДГ – Пазарджик
На 5 април служители от Регио-
налната дирекция, малките възпи-
таници от Детска градина „Здравец“ 
и представители на Регионалната 
библиотека „Никола Фурнаджиев“ 
в града участваха в интерактивни 
игри и викторини под мотото „Аз 
обичам гората!“. Празникът завър-
ши със за леся-
ване на фиданки 
от сребролистна 
липа около най-го-
лямата библиоте-
ка в Пазарджишка 
област (сн. 3).
С ъ щ и я  де н  б е 
проведена и прес-
конференц и я с 
ж у р н а л и с т и  в 

горскостопан-
ския у част ък – 
Црънча, на ДГС 

– Пазарджик, където бяха демон-
стрирани дейностите, извършани 
в горите – залесяване, отглежда-
не на култури, естественото въз-
обновяване. Журналистите бяха 
запознати с целта на планираните 
сечи и резултатите от дейността 
по превенция и контрол на РДГ – 
Пазарджик.

Северозападно държавно 
предприятие – Враца

На 31 март бяха обявени победи-
телите в организирания от Пред-
приятието конкурс за най-добро 
стихотворение на тема „Аз обичам 
гората“ за деца от V до VIII клас. 
Победител е Ема Петкова от Vа 
клас на ОУ „Иван Вазов“ – Видин. 
В конкурса се включиха повече от 
300 деца от различни краища на 
страната. 
В празничната Седмица служите-
лите на ДГС – Говежда, проведоха 
залесяване, в което участваха екс-
перти от РДГ – Берковица, и уче-
ници от специалността „Горско и 
ловно стопанство“ на Лесотехни-
ческата професионална гимназия. 
Бяха залесени 4100 фиданки ака-
ция за предотвратяване на ерози-
ята (сн. 1).

Екип от ДГС 
– Монтана, по-
могна на уче-
ници от Основ-
ните училища 
„Св. св. Кирил 
и  Ме т о д и й ” 
– с. Лехчево, 
и „Вла димир 
М и н ч е в ”  и 
Професионал-
ната гимназия 
по транспорт 
в с. Владими-
рово да залесят тополови култури 
на територията на Стопанството 
(сн. 2).
Над 150 кг отпадъци събраха на 
2 април служители от СЗДП и 
ДГС – Враца, в боровата гора над 
кв. Медковец. По същото време 
в Монтана се проведе съвместна 
инициатива на ДГС, ОУ „Иван Ва-
зов” и РС на КНСБ – почистване 

на боровата гора над града. Преди 
почистването учениците залесиха 
с фиданки редина в боровата гора.
На 6 април ученици от XII клас 
на СУ „Д-р Асен Златаров“ и слу-
жители на ДГС в Годеч участваха 
във възстановяването на 1 дка иг-
лолистна гора, пострадала от сне-
голом и ледолом.
На 8 април служители от ДГС 
– Белоградчик, съвместно с деца-
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та и служителите от Центъра за 
обществена подкрепа и Дневния 
център за лица с увреждания в 
Белоградчик засадиха фиданки 
по случай „Седмицата на гората“. 
9 април бе ден за залесяване за 
80-те служители на ДГС – Годеч, и 
доброволци от Shell България, кои-
то облагородиха терен от 7 дка в 
землището на с. Шума. 4 дни преди 
това те извършиха почистване на 
15 т строителни отпадъци от не-

регламентирано сметище в горски 
територии.
На 12 април като част от съби-
тията, посветени на Седмицата 
на гората, в района на Комплекс 
„Вестителят“ беше организирано 
състезание за ученици. Участваха 
30 деца от VI клас на СУ „Христо 
Ботев“ във Враца. Участниците в 
шест отбора трябваше да преминат 
през 4 „горски станции“ и да из-
пълнят задачи, свързани с разпоз-

наване на дървесни видове и гор-
ски животни, да измерят диаметър 
на дърво, да сортират шишарки 
от няколко иглолистни дървета. 
Целта на инициативата беше чрез 
състезателни игри да се провоки-
ра любопитството на децата и за 
кратко да се „вживеят“ в професи-
ята на лесовъда. Инициативата се 
осъществи благодарение на СЗДП 
– Враца, ДГС – Враца, и ДПП „Вра-
чански Балкан“ (сн. 3 и 4).

Североизточно държавно
предприятие – Шумен

6 април. Екипите на ДГС – Гене-
рал Тошево, и ДЛС „Балчик“ съз-
дадоха нова гора, за да отбележат 
30 години работа по европейската 
програма LIFE. Теренът бе опреде-
лен заедно с общинското ръковод-
ство на Генерал Тошево. Към ини-
циативата, с която служителите на 
двете стопанства отбелязаха Сед-
мицата на гората, се присъединиха 
и експерти от РДГ – Варна. 
Няколко дена бяха необходими за 
почистването на горските терито-
рии, организирано от ръководство-
то на ДГС – Върбица. Служителите 
събраха няколко тона отпадъци, 
като почистиха места за отдих и 
чешми, както и зелените площи по 
пътя към Върбишкия проход. Ка-
мионът за извозване на боклуците 
бе предоставен от кмета на община 
Върбица Мердин Байрям.
Нова гора се появи на 7 април в 
землището на с. Веренци благо-
дарение на работещите в  ДГС – 
Омуртаг. Заедно с жители на село-
то те залесиха 12 дка с фиданки от 
цер и зимен дъб. По-късно служи-
телите на Стопанството гостуваха 
на децата от Регионалния център 
за подкрепа на процеса на приоб-
щаващото образование, където по-
могнаха на учениците да залесят 
дръвчета (сн. 1).

На 8 април служителите в ДЛС 
„Тервел“ участваха в традиционна-
та инициатива на горските струк-
тури за почистване на туристиче-
ски обекти, както и на замърсени с 
битови отпадъци места, край които 
минават много хора. Над 2 т битови 
отпадъци бяха събрани в зелени-
те площи покрай пътните отсечки 
Кочмар – Нова Камена и Тервел – 
Божак (сн. 2).
По време на празничната Седмица 

екипът на ДЛС „Па-
ламара“ залеси 39 
дка нови гори. Пет 
декара са залесени с 
липа и червен дъб в 
землището на с. Ве-
нец, а 34 дка – с ле-
тен дъб в Каолиново 
(сн. 3).
Тонове с отпадъци 
събраха за няколко 
дена в горските тери-
тории и любими мес-
та за отдих на населе-

нието служители на ДГС – Нови 
пазар. Над 3 т стари автомобилни 
гуми и изхвърлени в гората пласт-
масови изделия бяха прибрани от 
горските на територията на общи-
на Никола Козлево. В извозването 
на отпадъците се включи и мест-
ната управа. Горските почистиха 
от битови отпадъци и м. Стената 
в община Нови пазар, както и ра-
йона около Мадарския конник в 
община Каспичан.
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Северноцентрално
държавно предприятие – 
Габрово

В навечерието на Седмицата на го-
рата на 29 и 30 март служители 
на ДЛС „Воден – Ири Хисар“ почис-
тиха горски и крайпътни площи в 
двата участъка на стопанството. 
Десетки чували с отпадъци бяха 
събрани покрай път 205 в отсеч-
ката Веселец – Стефан Караджа, 
където пътят прекосява гората Ири 
Хисар, и в Ловностопанския учас-
тък – Воден. На 31 март засадиха 
и оградиха 50 фиданки ябълки и 
круши. Възобновяването на гори-
те на територията на стопанството 
е отлично и не е необходимо до-
пълнително залесяване. Високите 
запаси на дивеча обаче изискват 
допълнително внасяне на гор-
скоплодни дървесни видове (сн. 1).
На 6 април ръководството и слу-
жителите на ДГС – Габрово, и 
представители на областната ад-
министрация, начело с областния 
управител Ралица Манолова, от-
белязаха празника със залесява-
не на фиданки бор в м. Градище. 
Участваха директорът на ДГС – 
Габрово, инж. Антоанет Антонов 
и зам.-директорът инж. Николай 
Русев. Екологичната инициатива-
та бе подкрепена от експерти на 

СЦДП, предвождани от зам.-ди-
ректора инж. Тодор Бонев (сн. 2).
На 6 април служители на ДГС 
„Болярка“ – Велико Търново, по-
ложиха венец пред паметната пло-
ча „135 години Регионална горска 

служба“ в с. Арбанаси в знак на 
почит към дейността на своите 
предшественици (сн. 3).
На 11 април лесовъдите от ДГС 
– Горна Оряховица, организи-
раха Ден на отворените врати 
за ученици в горския разсадник 
„Джулюница“. Деца от СУ „Вичо 
Грънчаров“ посетиха разсадника, 
където лесовъдите им разказаха 
как се възобновява гората и им 
показаха как се отглеждат млади-
те фиданки. Празникът продължи 
с образователни игри на открито. 
По повод празника горските слу-
жители предоставяха безвъзмез-
дно на гражданите семенищни 
широколистни фиданки.
Същия ден служители на ДГС – 
Плачковци, и представители на 
Кметството събираха отпадъци 
от горски територии в района на 
града. В мероприятието взе учас-
тие кметът на града Борислав Бо-
рисов.

Югозападно
държавно предприятие –
Благоевград

Предприятието отбеляза Седми-
цата на гората с множество прояви 
в областите Благоевград, Кюстен-
дил, Перник, София, Ловеч и Па-
зарджик.
На 5 април  в землището на 
с. Стоб, на територията на ДГС – 
Рилски манастир, директорът на 
ЮЗДП инж. Дамян Дамянов откри 
възстановената от Стопанството 
туристическа пътека в природната 
забележителност „Стобски пира-
миди“ и изградения Информацио-
нен и посетителски център (сн. 1). 
На 6 април пред сградата на ДГС 
– Благоевград, горските служите-
ли безвъзмездно предоставяха на 
граждани семенищни фиданки за 
залесяване бяла бреза, червен дъб, 
обикновен кестен и храстови видове.

Същия ден в землището на с. Ло-
корско, работещите в ДГС – София, 
проведоха залесяване на горски те-
ритории с доброволци на площ от 
13.5 декара. Обектът е след изве-
дена санитарна сеч в насаждения, 
нападнати от корояд (сн. 2).

На 7 април в землището на с. Ро-
соман служителите на ДГС – Сли-
вница, съвместно с доброволци 
залесиха 9 дка горска територия, 
пострадала от пожар.
Горски служители от ДГС – Пе-
трич, почистиха „Алеята на здра-
вето“ в Беласица – любимо място 
за разходки на гражданите. Съв-
местно с доброволци служители 
на ДГС – София, събираха боклу-
ци покрай автомобилния път над 
кв. Симеоново, преминаващ през 
горски територии.
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Югоизточно държавно 
предприятие – Сливен

Мероприятията за Седмицата на 
гората на територията на ЮИДП 
започнаха още на 31 март. Експерти 
от Предприятието, ДГС – Сливен, 
и ДПП „Сините камъни“ участваха 
в залесяване на фиданки в дендра-
риума на Природния парк заедно с 
ученици от Клуб „Сините скали“ от 
СУ „Пейо Яворов“ – Сливен (сн. 1). 
Младежите разгледаха разсадника 
на ДГС – Сливен, в м. Абланово. Ле-
совъдите им разказаха за подбора 
на посевния материал, процеса на 
сертификация на семена, засажда-
нето на фиданки, отглеждането на 
дръвчета и тяхното развитие.
4 април. Експерти от ЮИДП 
– Сливен, служители на ДГС 
– Сливен, и представители на 
Инженерно-педагогическия фа-
култет в града към Техническия 
университет, отпразнуваха за-
едно началото на Седмицата със 
залесяване на дръвчета кедър и 
ела в двора на образователната 
институция. Официалните гости 
на събитието – зам.-директорът на 
ЮИДП – Сливен, инж. Станимир 
Сотиров, ректорът на Техническия 
университет, проф. д.н. инж. Иван 
Кралов, проф. д.н. инж. Георги То-
доров – декан на Машинно-техно-
логичния факултет на ТУ, и проф. 
д.н. инж. Станимир Карапетков 
– зам.- ректор на ТУ за Факултет 
и колеж – Сливен, се включиха в 
залесяването (сн. 2).
На 6 април служителите на ДГС 
– Гурково, организираха акция по 
почистване на горски територии и 
съвместно с общинската админи-
страция на Гурково и Николаево 

почистиха м. Лазово и историче-
ска забележителност „Портата“. 
По време на инициативата бяха 
залесени и фиданки около детска 
площадка.
На същия ден горските служители 
от ДГС – Кипилово, извършиха по-
пълване на култура с 1500 фиданки 
явор на 3 дка в м. Явора. Площта е 
изчистена и освободена от повреде-
ната от върхов пожар през 2021 г. 
дървесина и е създадена култура 
от бял бор.
7 април. Служителите на ДГС 
– Казанлък, почетоха паметта на 

френския лесовъд Феликс Вожли, 
като поднесоха венци и цветя на 
мемориалната му плоча в м. Цар-
ския завой (сн. 3). По стара тради-
ция те залесиха край нея фиданки 
бреза и обикновен явор. Лесовъ-
дите посетиха и Музея на лесо-
въдното дело в гр. Шипка, където 
положиха цветя пред бюстовете на 
Феликс Вожли и неговия последо-
вател Петър Манджуков. Гост на 
събитието бе кметът на гр. Шипка 
Василка Панайотова. Единствени-
ят по рода си музей в България, 
създаден през 1960 г., пази автен-
тични документи и експонати от 
историята на горското дело у нас.
Същият ден директорът на ЮИДП 
инж. Мирослав Маринов и дирек-
торите на държавните горски и 
ловни стопанства в Бургаска об-
ласт проведоха среща с ветерани 
лесовъди от региона. Домакин на 
срещата бе ДЛС „Ропотамо“.
На 7 април служители от ДГС – 
Стара Загора, и Регионалната ди-
рекция по горите залесиха 3000 
фиданки цер на 5 дка в м. Магареш-
ка поляна. В инициативата взеха 
участие и десетки доброволци от 
Сдружение „Зелени Балкани“, слу-
жители на Общината и областната 
администрация, РД „ПБЗН“, граж-
дани и гости на града.

Южноцентрално
държавно предприятие – 
Смолян

5 април. Служители на ДГС – Пър-
вомай, извършиха почистване на 
разсадник „Попово“ в землището 
на с. Искра. Съвместно с ученици 

от училището в селото бяха зале-
сени фиданки от ела и бреза На 6 
април служителите заедно с учени-
ци от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ 
– Първомай, залесиха иглолистни и 
широколистни фиданки в двора на 
училището (сн. 1).
7 април. Представители на ДЛС 
„Извора“ съвместно с кмета на Об-
щина Девин и в присъствието на 

учители, родители и ученици връ-
чиха наградите на отличилите се 
участници в проведения по повод 
Седмицата на гората конкурс за 
рисунка „Гората – извор на живот”. 
Всеки класиран участник получи 
индивидуална награда (сн. 2).
На 8 април служители на ДГС – 
Михалково, извършиха залесяване 
под мотото „Гората в сърцата на 
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6 април. В Борисовата градина 
експерти и горски педагози от Из-
пълнителната агенция по горите и 
Дирекцията на ПП „Витоша“ и сту-
денти от Лесотехническия универ-
ситет поканиха деца от различни 
възрасти за участие в традицион-
ната си инициатива за Седмицата 
на гората. Горските педагози ув-

лякоха малчугани в образовател-
ни и забавни игри, в които те по 
достъпен начин научиха за връз-
ката между отделните елементи 
на природата, необходимостта от 
използването на предмети за мно-
гократна употреба, определянето 
на възрастта на дърво и още мно-
го интересни факти за дървесните 

видове и горските животни и най- 
вече защо всички трябва да опаз-
ваме нашата прекрасна природа.
На голям посетителски интерес 
се радваха двете шатри, в които 
бяха подредени хербарии, семена 
от различни дървесни видове и 
инструменти и облекло, с които 
се работи в горите.

610 деца от Североизточна Бълга-
рия се включиха в уроците по „Гор-
ска педагогика“, органи-
зирани от експерти 
на СИДП и ДПП 
„Шуменско плато“ 
през Седмицата на 
гората. Педагозите 
гостуваха на над 250 
деца в общините Тер-
вел и Провадия, като за 
празника експертите на 
Парка подготвиха и два 
нови урока. 
По време на първия урок млади 
изследователи от СУ „Панайот Во-
лов“ в Шумен проучиха качествата 
на водата на р. Поройна. Урокът за 
водите в ПП „Шуменско плато“ се 
проведе съвместно с експерта от 
Община Шумен Галин Ганчев и 
служители на Регионалната ла-
боратория към Изпълнителната 
агенция по околната среда. Глав-
ните експерти Силвия Христова и 
Надежда Иванова демонстрираха 
как се измерват показателите на 

повърхност-
ните води. Ирина 
Павлова от Парка обясни на 
децата специфичните хидроложки 
особености на платото и как обя-
вяването на територията за защи-
тена допринася за чистотата на 
водите и изворите. Галин Ганчев 

представи възникването и разви-
тието на снабдяването с вода за 

населението от древни време-
на до днес, след което 
учениците се отправи-

ха на поход по плато-
то, за да видят какво 

представляват водните 
съоръжения „каптаж“ и 

„помпена станция“.
При втория урок четвър-
ток ласници от същото 

училище научиха кои са 
най-разпространените дър-

весни видове в природния парк и 
кои са основните понятия, които 
използват лесовъдите, за да опи-
шат съставните растителни части 
на гората. Децата разбраха защо 
са необходими мъртвите дървета 
и кои са вредителите и полезните 
насекоми. Всички тези знания бяха 
проверени чрез състезателна игра.
Уроците с ученици и деца от дет-
ски градини във Върбица и Варна 
продължиха през всички следва-
щи дни от Седмицата на гората.

ДПП „Витоша“ на празника с децата на София

нашите деца и внуци“ със сребрист 
смърч, едро- и дребнолистна липа 
и вечнозелена магнолия в парко-
вите пространства на кметството и 
читалището в с. Селча, община Де-
вин, както и в м. Давидово (сн. 3). За 
децата беше организирано рисува-
не върху дърво чрез оцветяване на 
дървета и животни, очертани върху 
дървени шайби от бук.
Служители на ДГС – Смилян, разда-

ваха на 8 април пред администра-
тивна си сграда и тази на Общината 
в Рудозем посадъчен материал от 
обикновен смърч и птиче грозде на 
граждани (сн. 4). На 9 април екипът 
на Стопанството извърши с помощта 
на доброволци попълване на площ 
от 1.5 дка във вече създадена култу-
ра в ГСУ – Могилица. Използвани 
бяха 390 двегодишни фиданки от 
черен бор.

Горска педагогика

ДПП „Шуменско плато“ и СИДП – Шумен,  
с обединени усилия на горските педагози


