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Т ериториалното поделение на 
ЮЗДП – Благоевград, Дър-
жавно горско стопанство 

– Елешница, носи името си от ед-
ноименното село, в което е седали-
щето на Стопанството. Територията 
му обхваща части от две общини 
– Разлог и Белица. Разположено е 
в северозападната част на Родопи-
те – Велиишкия дял. Централното 
било е вододел на реките Марица 
и Места. От него се спускат къси, 
но стръмни била, които очертават 
силно насечен релеф на терена. На 
север от него се намира ДГС – Яко-
руда, на изток граничи с Държав-
ните горски стопанства „Алабак“ 
– Велинград, Чехльово и Селище, 
на юг – с ДГС – Места, и ДГС – До-
бринище, а на запад и северозапад 
– с Държавните горски стопанства 
в Разлог и Белица. Всички граници 
със съседните горски стопанства са 
ясно изразени и минават по добре 
очертани дерета, била или автомо-
билни пътища. 

ДГС – Елешница, е разделено 
на три горскостопански участъка 

– „Бабяк“, „Златарица“ и „Матан 
дере“. Сградата на Горското сто-
панство е седалище и на трите. 
Държавните горски територии са с 
площ 14 444 хектара. Най-високата 
част е връх Велийца (1711 м н.в.), а 
най-ниската – при р. Места (650 м 
н.в.). Общото изложение на терена 
е югозападно, а лесистостта е 80 %. 
Иглолистните гори са представени 
от бял и черен бор, смърч и ела, а 
широколистните – от бук и зимен 
дъб. Средногодишното ползване 
на дървесина по горскостопански 
план от 2012 г. е 24 154 куб. метра.

Историческа справка
Горското стопанство в с. Елеш-

ница е създадено през април 1937 
година. Преди тази година е съ-
ществувало като Лесничейство 
към Разложкото горско стопан-
ство. През 1939 г. ГС – Елешница, 
обединява Трудовата горскопро-
изводителната кооперация „Пче-
ла“ в с. Елешница и „Дерменка“ в 
с. Бабяк с бившите лесничейства в 
селата Елешница и Лютово. След 

85 години Държавно горско стопанство – Елешница

Горди с историята си, 
уверени в бъдещето

9 септември 1944 г. към 
него се присъединява и 
Гостунското лесничей-
ство.

От 1952 до 1960 г. се 
разделя на две горски 
стопанства – едното ста-
ва промишлено, а другото 
– по стопанисване. Про-
мишленото стопанство 
извършва дърводобива, 
а това по стопанисване 
създава нови гори и по-
ема охраната на гората в 
района.

Значителен е успехът на 
лесовъдите за намаляване 
на ерозионните процеси 
в района, основните фак-
тори за развитие на кои-
то са пресеченият терен, 

големите наклони, югозападното 
изложение и пашата на домашни 
животни.

През този период са построени 
доста технико-укрепителни съо-
ръжения като каменни прагчета и 
брегови плетчета, както и пет ба-
ража за отбиване на водната сила 
при порои. Три от баражите са в 
Нисврътинското дере, които и до-
сега са в добро състояние. Другите 
два са на р. Златарица, която тогава 
е нанасяла големи щети на селото, 
но с построяването на баражите во-
дната ú сила е била укротена.

Със създаването на Горското сто-
панство в с. Елешница през 1937 г. 
започва масово залесяване на голи-
те баири в района с борови гори. 
До 1984 г. са създадени повече от 
161 526 дка нови гори, които из-
цяло променят облика на района, 
като най-масови са залесяванията 
от 1960 до 1978 година.

Дърводобивът е една от най-ста-
рите дейности в Родопите, която 
от край време е осигурявала пре-
питанието на хиляди работници и 
семействата им. Това винаги е дър-
жало будно вниманието на хората  
към проблемите на гората.

В днешно време Държавното гор-
ски стопанство в Елешница дава 
своя основателен дял в развитието 
на горите в този красив район на 
Родината. 

Колективът на ДГС – 
Елешница, с директор 
инж. Илия Клечов



Отбелязване на 85-годишни-
ната на Стопанството

По време на Седмицата на гората 
ДГС – Елешница, отбеляза 85 годи-
ни от създаването си с интересни 
занимания и игри с деца и ученици.

Служители на Стопанството посе-
тиха малчуганите от Детската гра-
дина „Надежда“ в с. Елешница и им 
помогнаха да поставят къщички за 
птички в двора на детското заведе-
ние, дадоха им съвети как да се гри-
жат за пернатите и ги зарадваха с 
подаръци. Децата участваха дейно 
и при залесяването на дръвчета в 
двора на любимата си градина. 

По-късно в двора на Стопанството 
с помощта на горските педагози от 
ЮЗДП – Благоевград, уче-
ници научиха интересни 
факти за гората и ролята, 
която изпълнява, включи-
ха се в ролеви игри и полу-
чиха подаръци.

Инж. Илия Клечов награ-
ди всички участници в кон-
курса за детско творчество, 
посветен на Седмицата на 
гората, включващ творби 
от естествени материали, 
на тема „Гората – извор на 
живот“.

Инж. Иван ГЕРИН
заместник- 

директор

Празничният ден на служителите на 
Стопанството премина със занимания  
с деца и залесяване на дръвчета 

Н а 27 април за заместник-ми-
нистър на земеделието е 
назначен инж. Валентин 

Чамбов.
Роден е на 11 юни 1974 г. в гр. 

Гоце Делчев. Завършва Приро-
до-математическата гимназия „Яне 
Сандански“ с профил „Математи-
ка“ през 1993 година. През 1998 г. 
се дипломира в Лесотехническия 
университет с магистърска степен 
„Горско стопанство“. През 2004 г. 

Нови ръководители
Инж. Валентин ЧАМБОВ е новият  
заместник-министър на земеделието 

завършва Университета за нацио-
нално и световно стопанство с ма-
гистърска степен „Публична адми-
нистрация“.

Трудовата си кариера започва 
през 1999 г. като лесничей в Дър-
жавно лесничейство – гр. Гоце Дел-
чев. След това е старши лесничей и 
управител на държавната дърводо-
бивна фирма „Ореляк 99“ ЕАД. 

През 2003 г. започва работа в На-
ционалното управление по горите 
като младши експерт, след което 
последователно е старши експерт, 
главен експерт, началник на отдел 
и директор на дирекция в централ-
ното горско ведомство. 

Инж. Чамбов е съавтор на дейст-
ващия Закон за горите и на част 

от нормативната уредба в горския 
сектор. Участвал е в работни групи 
и комисии към помощните органи 
на Европейската комисия в Брюк-
сел, касаещи европейското право по 
отношение на горското стопанство 
и употребата на дървесина. 

Автор е на редица публикации, 
свързани с развитието на горския 
сектор, ползването на дървесина, 
дървесната биомаса за енергийна 
употреба, износа на дървесина и 
други. 

До 2021 г. е член на Редакционния 
съвет на списание „Гора“.

Член е на Управителния съвет на 
Съюза на лесовъдите в България.

В Министерството на земеделието 
ще отговаря за ресор „Гори“.
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