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Решихме обаче да открех-
нем онези страници, които 
разказват за дърводобива в 

Учебното стопанството.
В УОГС – Юндола, дърводо-

бивната дейност се извършва от 
бригади, назначени на постоя-
нен трудов договор – 12 на брой 
с общо 39 работници, държавен 
обоз и специализиран трактор, за 
работата на който ще ви разкажем 
с удоволствие малко по-нататък. 
Такава организация на труда в 
дърводобива наричаме „собстве-
ни бригади“ и макар Законът за 
горите да предлага такава въз-
можност, понастоящем е много 
нисък процентът на стопанствата, 
работещи по този начин.

Как се избират обектите за ра-
бота, каква технология за извоз-
ване на дървесина се прилага, 
какъв е съставът на тези бригади 
и с каква техника работят преди 
да ги видим на терена, питаме 

Добри практики

Отдавна нарекохме Учебно-опитното горско стопанство „Георги Ст. Аврамов“ в Юндола „зеленият 
учебник“. Страниците му съхраняват и неговата история – създадено е през 1925 г., когато Министер-
ството на земеделието и държавните имоти предоставя на Агрономо-лесовъдния факултет на Софий-
ския университет държавната гора „Гешова планина“ за учебни и научни цели. От средата на миналия 
век в Стопанството започва провеждането на учебни занимания, практики и стажове на преподаватели 
и студенти, а по-късно то е утвърдено като звено на ВЛТИ/ЛТУ за научноизследователска дейност и 
за провеждане на учебния процес при производствени условия. Прекрасен е Студентският комплекс, 
строен през 90-те години на миналия век, който разполага с учебни зали, лаборатории, хотелска част, 
ресторант, спа. Стопанството е „учебник“ за утвърждаване на опита и традицията, но и за въвеждане 
на новаторството и експериментите. Много дейности тук са образец и добра практика, които могат 
да се приемат за челен опит в страната. 

Опитът на УОГС – Юндола,  
в дърводобива

9/20222   

директора на УОГС инж. Велич-
ко Драганов.

– Подборът на обектите и съ-
ответно технологията на извоза 
на дървения материал – разказва 
инж. Драганов – стават на база го-

дишна категоризация на сечища. 
Разбира се, целта е да постигнем 
максимално и целесъобразно ус-
вояване на дървесината. В сечта 
и  извоза една от най-добрите 
ни бригади работи със специа-

Инж. Величко Драганов – директор на УОГС „Георги Ст. Аврамов“ – Юндола
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лизирания трактор „ТАФ“, една 
бригада – с два чифта волове, 
а останалите – с коне. Годиш-
но се осигурява промишленият 
дърводобив от близо 20 000 м3, 
и отделно – за местното населе-
ние. Не сме зависими от транс-
портните фирми. През 2008 г. 
закупихме нов специализиран 
камион „МАN ТGS“ с колесна 
формула 6х4, снабден с хидрав-
личен стрелови кран „Палфин-
гер“ с обхват 8.80 м, който служи 
за натоварване и разтоварване.  И 
накрая – немалка част от доби-
тата дървесина се преработва в 
Учебно-производствения ни цен-
тър за дървопреработване.

Прегледахме и разценките за 
сеч, извоз, издръжка за мото-
рен трион и нает обоз и транс-
портните разходи за работници, 
назначени на постоянни трудо-
ви договори в УОГС – Юндола. 
Себестойността на добиваната 
дървесина е малко по-висока, 
но си заслужава, защото в дъл-
госрочен план е гарантирано из-
пълнението на разчетите, което 
не може да се каже за фирмите, 
явяващи се на търг. Освен това 
е постигната висока дисципли-
на на ползването и контролът е 
много по-добър. 

Що се отнася до работниците, 
тяхната сигурност по отношение 
на целогодишната заетост също е 
гарантирана. Вече десет години 
бригадите са постоянни, работ-
ниците са с дългогодишен стаж 
и висока квалификация. Мотори-
стите са завършили курсовете, 
които предлага ЛТУ или Нацио-
налната професионална гимна-
зия по горско стопанство „Христо 
Ботев“ във Велинград. Охраната 
на труда е на много високо ниво и 
се контролира постоянно. Реално 
е гарантирана минималната ра-
ботна заплата, но хората са работ-
ливи и изкарват много повече, на 
което се и осигуряват всеки ме-
сец. На дърводобивниците, които 
работят със собствени моторни 
триони и коне, се плаща наем за 
ползване. Само тракторът „ТАФ“ 
е собственост на УОГС.

Пристигнахме на обекта 
в м. Куртово, където рабо-
ти бригадата на Ибрахим 
Мандраджиев – работници-
те му са с най-дълъг стаж в 
Стопанството. Тракторът 
„ТАФ“ спря до нас на пло-
щадката – временен склад, 
натоварен с отсечени стъб-
ла от възобновителна сеч. 
В УОГС – Юндола, има под-
ходящи терени и обекти за 
тракторен извоз на дървени-
те материали от сечищата до 
временните складове, които 
са разположени до автомо-
билните пътища. Това бе и 
главната предпоставка Сто-
панството да закупи специа-

лизирания шарнирен трак-
тор „ТАФ – 658“ за т.нар. 
полунатоварено извозване. 
Той бе доставен през 2004 г. 
и вече 18 г. безотказно слу-
жи на дърводобива в юн-
долските гори. Машината 
извозва дървения материал 
на цели стъбла или стъбле-
ни секции от сечището до 
временен склад. Оборудван 
е с двубарабанна пневма-
тична лебедка за извличане 
и с булдозерно устройство 
за разчистване на пътища-
та и за различни манипула-
ции на временните складове 
като рампиране например. В 
задната си част тракторът е 

БРИГАДА ЗА ПРИМЕР

Дърводобивната бригада на Ибрахим Мандраджиев (отляво) – секачите 
Мехмед Салих, Муса Низам и трактористът Мустафа Чолак

Първична обработка на трупите на временния склад
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Шампионските купи на бригадата  
на Ибрахим Мандраджиев

РАБОТИ КАТО ВОЛ
Воловете, които работят в го-

рата, за някои хора са може би 
атракция и остарял метод за 
извоз на добитата дървесина, 
но работата с тях е възможност 
там, където няма горски пътища, 
материалът да се извози, без да 
се вреди на горската екосистема. 
Тази животинска тяга оправдава 
и поговорката „Работи като вол“ 
– много и без кръшкане. 

Двата обоза на бригадира Муса 
Мехмед слязоха от стръмнината 
в гората към временния склад на 

Добри практики

снабден с платформа – тя 
побира дървесината при 
извозването и повишава 
устойчивостта при изтег-
ляне, като така се използ-
ват пълните теглителни 
възможности на лебед-
ката. Много е проходим, 
което позволява експлоа-
тацията му дори на силно 
пресечени терени и при 
лоши климатични усло-
вия. За годините си на ра-
ботата в родопските и рил-
ските гори е доказал, че 
обслужва дейностите по 
дърводобива и отглежда-
нето на насажденията по 
най-екологичния начин.

Т р а к т орис т ът  Мус а 
Низам пъргаво се движи 
около машината, а работ-
ниците Мехмед Салих и 
Мустафа Чолак заедно с 
бригадира се заемат да 
„опръстенят“, т.е. оразме-
рят, трупите, разпръсква-
щи аромата на прясна 
смола, за да ги разкроят с 
моторните триони. И така 
– до 10-ина трупа, или 15 
– 20 кубика дневно. Прави 
впечатление, че мъжете 
работят като добре нагла-

сен и смазан часовников 
механизъм, и как да е ина-
че – 30 години са все в това 
стопанство. Може и да ги 
познавате – през 2017 и 
2018 г. бригадата е отборен 
шампион в национални-
те състезания „Най-добър 
секач“. 

Стара, но добре поддър-
жана УАЗ-ка, е паркирана 
на сянка. Тя е и кабинет, 
и склад за необходимите 
инструменти, и подслон, 
и превоз на работниците 
от бригадата, които са от 
с. Света Петка. Ехе, напра-
во си е работен кемпер!

Тези спокойни и увере-
ни в действията си мъже 
ни напомниха за времето, 
когато постоянните дър-
водобивни бригади бяха 
гордостта на всяко гор-
ско стопанство, предста-
вителите им участваха не 
само в национални, но и 
в международни състеза-
ния на секачите и влиза-
ха в челната десетка на 
световните шампиони. И 
днес изпитахме не толка-
ва носталгия по отмина-
лите времена, колкото ис-
тинска радост, че такава 
добра практика същест-
вува в нашите гори.

Добитата широколистна 
дървесина – в очакване на 
камион за транспортиране 
до потребители

Извозваческата бригада на Муса 
Мехмед (отляво) с двата обоза – 
на Мехмед Хасан и Ахмед Алииман
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обекта, на който спряхме, с по ня-
колко сортимента и ни се стори, 
че тези живи „машини“ – а иначе 
воловете, дори нямат нужда чо-
век да ги управлява – толкова са 
кротки. Но извозвачите Мехмед 
Хасан и Ахмед Алииман са до 
тях и дългогодишният им опит 
утвърждава това кротко разбира-
телство между човека и добичето. 

ПЪЛНО ОПОЛЗОТВОРЯ-
ВАНЕ НА ДЪРВЕСИНАТА

И Учебно-производствения 
център на УОГС – Юндола, къ-
дето затворихме веригата „гора 
– производство“, беше обикно-
вен работен ден. Тук месечно се 
преработва до 250 м3 дървеси-
на – най-вече такава, към която 
липсва интерес, в ламперия, дъс-
ки, греди и детайли. Камионът 
тъкмо разтоварваше дървесни 
трупи, четириметровки, от доби-
тите съхнещи дървета в гората. 
Това не е най-качественият ма-
териал и намирането на пазара 
му е по-скоро проблем, но в цеха 
той ще се превърне в готова про-
дукция и ще бъде оползотворен 
напълно.

– Не претендираме – казва 
директорът на УОГС – Юндола, 
инж. Драганов, нашият опит да е 
приложим за всички. Все пак спе-
цификата на учебното стопанство 
е друга. Но щом практиката със 

собствени бригади в дърводоби-
ва работи много успешно вече 10 
години, значи е добра. 

Да. Немалък срок е това – 10 
години, и е основателна причи-
на да ви запознаем с тази добра 
практика. Още повече, че пробле-
мът с работната ръка в горите е 
„набрал“ като огромен цирей по 

тялото на системата. А в УОГС – 
Юндола, не само не липсват ра-
ботници, а са и висококвалифи-
цирани, и с дълъг професионален 
стаж. Изводът не е сложен – нещо, 
което работи добре, трябва да ос-
тане, а защо и като опит да не се 
предава на колегията. 

Екип на сп. „Гора“

Учебно-производственият център за дървопреработване
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Инж. Мурад ШИКИРОВ – главен експерт в Дирекция „Контрол по опазване на горските територии 
и ловно стопанство“ в ИАГ 

Горските територии и 
 пожарите през 2022 година

Пожарите в горите изгарят растителността и 
унищожават голяма част от фауната, което 
води до деградация на горските екосистеми. 

Това от една страна, увеличава рисковете от акти-
виране на ерозионни процеси, тъй като нараства 
повърхностният воден отток, а от друга страна, 
опожарените почви в горските територии нама-
ляват свойството си на инфилтрация. В резултат 
на изгарянето на горскодървесна растителност 
се отделя въглероден двуокис, който замърсява 
околната среда. Именно тези последици, а и ред 

други, свързани с нанасянето на материални щети, 
ангажирането на хора и средства за пряката бор-
ба с пожарите налагат вземането на превантивни 
мерки за защита. 

Ежегодно от страна на Изпълнителната аген-
ция по горите и на Главната дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ (ГД ПБЗН) 
се разработва съвместен план за взаимодействие. 
През настоящата година бе проверена противопо-
жарната готовност на структурите, стопанисващи 
и управляващи горски територии у нас, преди на-

ДГС – Пазарджик, землище на с. Калугерово ДГС – Панагюрище ДГС – Панагюрище, с. Елшица

Опазване на горите
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стъпването на активния пожароопасен сезон. 
В съответствие с горското законодателство на 

България всяко ДГС, ДЛС, УОГС, общинските и 
други горски структури разработиха планове за 
защита на горските им територии от пожари, кои-
то са утвърдени от директорите на регионалните 
дирекции по горите. 

При анализа на констатациите от извършените 
проверки за хода на противопожарните мероприя-
тия през 2022 г. бе установено частично неизпъл-
нение в пълен обем на предвидените мероприятия 
в отделни горски структури, породено най-вече от 
липсата на кандидати за реализирането им при 
тяхното възлагане по реда на Закона за обществе-
ните поръчки. Във всички тези случаи с изготвени-
те констативни протоколи беше разпоредено из-
пълнението им в пълен обем в определени срокове. 

Независимо от предприетите превантивни мер-
ки и действия, от 1 януари до 31 август 2022 г. в 
горските територии на Република България въз-
никнаха над 395 горски пожара, които опожариха 
повече от 56 000 дка гори, като на 5391 дка дър-
ветата бяха засегнати изцяло от върхови пожари. 
Тези стойности са далеч от пиковите нива от 2001 
и 2007 г., когато бяха унищожени по над 200 000 
дка горски територии.

Засегнатата от пожари иглолистна растителност 
през настоящата година е 8491 дка, широколист-
ната – 38 740 дка, опожарените смесени насажде-
ния са 1864 дка, а унищожените треви, незалесени 
площи и мъртва горска постилка – 6930 декара.

Най-голям дял от опожарените горски терито-
рии през 2022 г. са държавна собственост – 32 420 
дка, общинска – 8670 дка, частна – 14 910 дка, 
собственост на религиозни общности – 18 декара.

На 8 август в землището на с. Елшица, намира-
що се в района на ДГС – Панагюрище, възникна 
най-мащабният за годината горски пожар у нас. 
Огнената стихия опожари 4656 дка горски тери-
тории, от които 1360 дка – върхово. Овладяването 

му отне няколко денонощия и обедини усилията 
на служители от структурите на ГД ПБЗН, ИАГ, 
Регионалните дирекции по горите в София и Пло-
вдив, Държавните горски стопанства в Панагюри-
ще, Пловдив, Пещера, Асеновград и Пирдоп и ДЛС 
„Чепино“ – м. Чехльово, които бяха подпомогна-
ти от тежка техника и хеликоптер. Дейностите по 
отстраняване на нанесените от огнената стихия 
поражения ще продължат години. 

Същевременно възникнаха горски пожари в ра-
йоните на Държавните горски стопанства – Чир-
пан, Казанлък, Свиленград, Maджарово, Катунци, 
Пазарджик и Елхово. 

На 10 август се разгоря и вторият по мащаб за го-
дината горски пожар у нас, който опожари 5805 дка, 
945 от които – върхово, в землището на с. Раздел, 
попадащи в района на ДГС – Елхово. Потушаване-
то му също отне няколко денонощия, като в него 
участваха горски служители и служители на ПБЗН. 
В гасителните действия бе включен и хеликоптер. 

Основната причина за възникване на 92 % от 
горските пожари у нас продължава да бъде човеш-
ката небрежност, а едва 5 % от огнените стихии 
са причинени от мълния. Около 3 % от пожарите 
са умишлени, като в тези случаи стопанисващи-
те горските територии уведомяват компетентните 
разследващи органи – МВР и/или Прокуратура. 

Опожарените горски площи през настоящата 
година са с над 28 000 дка повече спрямо същия 
период на 2021 г., а върхово опожарените гори – с 
над 1700 дка повече (фиг. 3).

За разглеждания период на 2021 г. най-много 
горски територии бяха опожарени в районите на 
Регионалните дирекции по горите – Кюстендил, 
Кърджали, Пловдив, Ловеч и Благоевград, като 
за същото време през 2022 г. най-засегнати от по-
жари са горите в районите на РДГ – Кърджали, 
Берковица, Бургас, Пазарджик и Ловеч.

Най-високият дял от върхово опожарените гори 
през 2022 г. е в горски територии в района на 

ДГС – Панагюрище ДЛС „Каракуз" – Дулово ДГС – Свиленград
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Фиг. 1. Разпределение на опожарените горски територии (дка) за периода 01.01.2021 – 
31.08.2021 г. по РДГ

Фиг. 2. Разпределение на опожарените гори от върхови пожари (дка) в периода 01.01.2021 – 
31.08.2021 г. по РДГ

На 10 август се разгоря и вторият по мащаб за годината горски пожар у нас, който 
опожари 5805 дка, 945 от които – върхово, в землището на с. Раздел, попадащи в района на 
ДГС – Елхово. Потушаването му също отне няколко денонощия, като в него участваха 
горски служители и служители на ПБЗН. В гасителните действия бе включен и хеликоптер. 

Основната причина за възникване на 92 % от горските пожари у нас продължава да 
бъде човешката небрежност, а едва 5 % от огнените стихии са причинени от мълния. Около 3 
% от пожарите са умишлени, като в тези случаи стопанисващите горските територии 
уведомяват компетентните разследващи органи – МВР и/или Прокуратура. 

Опожарените горски площи през настоящата година са с над 28 000 дка повече 
спрямо същия период на 2021 г., а върхово опожарените гори – с над 1700 дка повече (фиг. 
3). 
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РДГ – Пазарджик (фиг. 
5). От общо 1941 дка уни-
щожени от върхов пожар 
1360 дка са засегнати от 
пожара, който вилня в 
горските територии на 
ДГС – Панагюрище. 

Съпоставяйки тези 
данни с фиг. 2 се виж-
да, че за същия период 
на 2021 г. само 165 дка 
от горските територии, 
попадащи в района на 
РДГ – Пазарджик, са 
опожарени върхово, 
като през 2021 г. горски-
те територии, засегнати 
от върхови пожари, са 
най-много в района на 
РДГ – Кюстендил.

Опасността от човеш-
ки действия или без-
действия (небрежност), 
водещи до пожар, тази 
година бе завишена 
от дългите периоди с 
високи среднодневни 
температури и с малко 
паднали валежи. Бла-
годарение на своевре-
менните и адекватни 
реакции на служители-
те от ДГС, ДЛС, УОГС, 
общинските и други 
горски структури, РДГ 
и ГД ПБЗН голяма част 
от огнените стихии бяха 
овладявани още в земе-
делските територии на 
страната преди огънят 
да навлезе в горски те-
ритории.

В разгара на пожаро-
опасния сезон бе пови-
шена и готовността на 
всички РДГ и държавни 
предприятия по чл. 163 
от Закона за горите за 
оказване на съдействие със сили и средства на 
съседни държавни горски или ловни стопанства 
в случаите на възникнали и трудно овладявани 
горски пожари.

Затвърдена бе и практиката при констатиране на 
пожар в горските територии, възникнал в резул-
тат на опожарени земеделски територии, разпо-
ложени в непосредствена близост до тях, да бъде 
уведомявана съответната Областна дирекция на 

Държавен фонд „Земеделие“ за предприемане на 
действия, в т.ч. и санкциониране на земеделските 
ползватели. 

За намаляване на риска от възникване на пожари 
със заповед на министъра на земеделието бе заб-
ранено от 25 юли до 7 август 2022 г. извършването 
на дейности в земеделски земи, в т.ч. почистването 
и мулчирането им.

Със създаването през 2015 г. на офис „Център 

Опазване на горите
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притежаващи датчи-
ци, които установяват 
възникването на гор-
ски пожари в самото 
им начало. Постига 
се значително съкра-
щаване на ценното за 
реакция време от реги-
стрирането на пожара 
до първоначалните 
действия за неговото 
потушаване. 

Към настоящия мо-
мент в Югозападна 
България са изградени 
общо 11 съоръжения, 
9 от които са собстве-
ност на ЮЗДП. Други-
те две бяха изградени 
през 2021 и 2022 г. по 
подмярка 8.3 от Про-
грамата за развитие 
на селските райони 
(ПРСР) 2014 – 2020 г. 
на територията на РДГ 
– Благоевград.

В Северозападна Бъл-
гария съоръженията са 
7, като 3 от тях са раз-
положени в обхвата на 
ДПП „Врачански Бал-
кан“, а 4 са изградени 
на територията на РДГ 
– Берковица, благода-
рение отново на ПРСР 
2014 – 2020 година. С 
помощта на Програма-
та са изградени още 5 
автоматични наблю-
дателни станции за 
ранно откриване  на 
горски пожари в райо-
ните на РДГ – Бургас и 
Благоевград.

Тъй като горските територии с най-висок риск от 
възникване на пожари са разположени предимно в 
Югоизточната част на страната, от страна на ИАГ 
е предвидено изграждането на още 30 съоръжения 
за ранно откриване и оповестяване на горски по-
жар в района. Изграждането им ще бъде финан-
сирано чрез Националния план за възстановяване 
и устойчивост. 

Благодарение на извършени през годините ин-
вестиции от Министерството на земеделието и 
държавните горски предприятия по чл. 163 от За-
кона за горите, към днешна дата немалка част от 
държавните горски и ловни стопанства притежават 

112“ към ИАГ бе сведено до минимум времето за 
предприемане на адекватни и своевременни дейст-
вия от компетентни служители в структурите на 
ГД ПБЗН, държавните предприятия по чл. 163 от 
Закона за горите и на ИАГ по потушаване на въз-
никналите горски пожари. 

За съкращаването на това време в ход е и из-
пълнението на приетата от Експертен съвет на 
ИАГ Схема за разполагане на средства за ранно 
откриване и оповестяване за възникнали горски 
пожари. Самите съоръжения представляват авто-
матични наблюдателни станции (кули), снабдени 
с термовизионни устройства, визуализиращи и 
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Фиг. 3. Опожарени горски територии през 2021 и 2022 г.

Фиг. 4. Разпределение на опожарените горски територии (дка) за периода 01.01.2022 –  
31.08.2022 г. по РДГ
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Опазване на горите

поне един високопроходим про-
тивопожарен автомобил, снабден 
с модул за първоначална атака и 
гасене на горски пожари, като 
стопанствата с горски територии 
с по-висок риск от възникване на 
пожари – и по два.

Въпреки че периодът на пожа-
роопасния сезон за горските те-
ритории в страната наближава 
своя край, остава актуално спаз-
ването на основните правила: 

 Да не се пали огън и да не се 
извършват огневи работи в гор-
ските територии и на разстояние 
100 м от границите им.

 Палене на огън в дворовете 
да се извършва само ако предва-
рително е обезопасено огнището 
и са подготвени подръчни уреди 
за гасене (съдове с вода и пясък, 
тупалки и др.).

 Да не се оставя запален огън 
без наблюдение.

 Да не се изхвърлят незага-
сени клечки кибрит и угарки от 
цигари.

ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ ПО РДГ  
през периода 01.01.2022 – 31.08.2022 г.

№ Регионална дирек- 
ция по горите

Брой Площ 
(дка)

% В т.ч.  
върхов

1. Берковица 47 8106 14.47 42

2. Благоевград 31 653 1.17 79

3. Бургас 25 6163 11.00 181

4. Варна 30 1121 2.00 7

5. Велико Търново 12 514 0.92 100

6. Кърджали 37 8885 15.86 738

7. Кюстендил 18 137 0.24 6

8. Ловеч 46 10 006 17.86 35

9. Пазарджик 9 6152 10.98 1941

10. Пловдив 25 1341 2.39 1

11. Русе 25 1628 2.91 0

12. Сливен 15 6106 10.90 997

13. Стара Загора 21 2589 4.62 901

14. Смолян 8 98 0.17 0

15. София 35 2417 4.31 361

16. Шумен 11 108 0.19 2

Всичко 395 56 024 100.00 5391

ПРИЧИНИ (брой) 

1. Неизвестни 140 35.44 %

2. Небрежност 226 57.22 %

3. Умишлени 10 2.53 %

4. Естествени 19 4.81 %

Всичко 395 100.00 %

СОБСТВЕНОСТ (дка)

1. Държавна собственост 32 388 57.81 %

2. Общинска собственост 8709 15.55 %

3. Частна собственост 12 750 22.76 %

4. Църковна собственост 18 0.032 %

5. Собственост на  
юридически лица

2159 3.85 %

Всичко 56 024 100.00 %

ВИД НА ПОЖАРА (дка)

1. Низов 50 633 90.38 %

2. Върхов 5391 9.62 %

Всичко 56024 100.00 %

ОПОЖАРЕНА РАСТИТЕЛНОСТ (дка)

1. Иглолистна 8361 14.92 %

2. Широколистна 38 869 69.38 %

3. Смесена 1864 3.33 %

4. Треви, незалесени площи 
и мъртва горска постилка

6930 12.37 %

Всичко 56 024 100.00 %

Фиг. 5 

За разглеждания период на 2021 г. най-много горски територии бяха опожарени в 
районите на Регионалните дирекции по горите – Кюстендил, Кърджали, Пловдив, Ловеч и 
Благоевград, като за същото време през 2022 г. най-засегнати от пожари са горите в районите 
на РДГ – Кърджали, Берковица, Бургас, Пазарджик и Ловеч. 

Най-високият дял от върхово опожарените гори през 2022 г. е в горски територии в района 
на РДГ – Пазарджик (фиг. 5). От общо 1941 дка унищожени от върхов пожар 1360 дка са 
засегнати от пожара, който вилня в горските територии на ДГС – Панагюрище. 

Съпоставяйки тези данни с фиг. 2 се вижда, че за същия период на 2021 г. само 165 дка от 
горските територии, попадащи в района на РДГ – Пазарджик, са опожарени върхово, като 
през 2021 г. горските територии, засегнати от върхови пожари, са най-много в района на РДГ 
– Кюстендил.

Опасността от човешки действия или бездействия (небрежност), водещи до пожар, тази
година бе завишена от дългите периоди с високи среднодневни температури и с малко 
паднали валежи. Благодарение на своевременните и адекватни реакции на служителите от 
ДГС, ДЛС, УОГС, общинските и други горски структури, РДГ и ГД ПБЗН голяма част от 
огнените стихии бяха овладявани още в земеделските територии на страната преди огънят да 
навлезе в горски територии. 

В разгара на пожароопасния сезон бе повишена и готовността на всички РДГ и държавни 
предприятия по чл. 163 от Закона за горите за оказване на съдействие със сили и средства на 
съседни държавни горски или ловни стопанства в случаите на възникнали и трудно 
овладявани горски пожари. 

Затвърдена бе и практиката при констатиране на пожар в горските територии, възникнал в 
резултат на опожарени земеделски територии, разположени в непосредствена близост до тях, 
да бъде уведомявана съответната Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ за 
предприемане на действия, в т.ч. и санкциониране на земеделските ползватели. 

1941

996 901
738

361
181 100 79 42 35 7 6 2 1 0 0

Фиг. 5. Разпределение на опожарените гори от върхови пожари (дка) за периода 
01.01.2022 – 31.08.2022 г. по РДГ
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Висше образование 

На 26 септември в Аулата на 
Лесотехническия универси-
тет бе открита новата учебна 

година. По традиция своите места 
на трибуната заеха ректорът чл.-кор. 
проф. д.н. Иван Илиев, зам.-ректо-
рът по учебната дейност проф. д-р 
Милко Милев, по акредитация, меж-
дународна интеграция и връзки с 
обществеността доц. д-р Катя Трен-
чева, по научноизследователската 
дейност и академичния състав доц. 
д-р Нено Тричков и деканите на фа-
култетите. 

Официални гости на събитието 
бяха инж. Стоян Тошев – изпъл-
нителен директор, и инж. Димитър 
Баталов – главен секретар на Изпъл-
нителната агенция по горите, Петко 
Горанов – кмет на район „Студент-
ски“, проф. д-р Виолета Божанова – 
зам.-председател на Селскостопан-
ската академия, проф. д-р Ивайло 
Копрев – ректор на Минно-геолож-
кия университет „Св. Иван Рилски“, 
проф. Николай Изов – ректор на 
Националната спортна академия, 
генерал-майор Тодор Дочев – на-
чалник на Военната академия „Г. С. 
Раковски“, акад. Ячко Иванов – БАН, 
проф. д-р Васил Живков – председа-
тел на УС на БКДМП, инж. Стефан 
Шулев – директор, и инж. Надежда 
Ганчева – зам.-директор на НПГГС 
„Христо Ботев“ – Велинград, инж. 

Васил Василев – председател на На-
ционалното ловно-рибарско сдруже-
ние „Съюз на ловците и риболовците 
в България“, инж. Борислав Бечев – 
управител на „Сокол – БЛРС“ ЕООД 
към НЛРС „СЛРБ“ (сн. 1).

„На добър час!“ – пожела на сту-
дентите проф. Иван Илиев в акаде-
мичното си слово и цитира девиза 
на учебното заведение: „Лесотехни-
ческият университет – с български 
традиции и европейски стандарти в 
образованието и науката.“ Той връчи 
на студентката, приета с най-висок 
успех в специалност „Инженерен 
дизайн“, Аманда Караалиева сим-
воличния ключ на Университета и 
студентската ù книжка (сн. 2).

Новоприетите студенти през ака-
демичната 2022/2023 г. са 570, от 
които в ОКС „бакалавър“ са 448, в 
ОКС „магистър“ – 122. В специал-
ността „Горско стопанство“ ще се 
обучават 181 студенти, от които в 
ОКС „бакалавър“ – 114, в ОКС „ма-
гистър“ – 67. 

Инж. Стоян Тошев честити нова-
та академична година на присъст-
ващите в залата и се обърна към 
първокурсниците с думите: „Един от 
стратегическите приоритети на стра-
ната е професионалното и устойчиво 
управление на горите, което може да 
се случи единствено и само с отлич-
но подготвени кадри. Убеден съм, че 

постиженията на преподавателите и 
студентите ще бъдат свидетелство за 
появата на едно ново поколение от 
квалифицирани експерти, които да 
съдействат за увеличаването на био-
разнообразието и подобряването на 
екологичното равновесие на страна-
та.“ (сн. 3).

Поздравителни адреси бяха полу-
чени от президента Румен Радев, ми-
нистър председателя Гълъб Донев 
и министъра на земеделието Явор 
Гечев.

Лесотехническият университет от-
крива новата учебна 2022/2023 го-
дина със седем нови съвместни ма-
гистърски програми, разработени в 
рамките на проекта „Модернизация 
на висшето образование по устой-
чиво използване на природните ре-
сурси в България“, финансиран от 
Оперативната програма „Наука и об-
разование за интелигентен растеж“, 
съфинансирана от Европейския 
съюз чрез европейските структурни 
и инвестиционни фондове. Магис-
търските програми обединяват ре-
сурсите на партниращите си висши 
училища за подготовката на конку-
рентоспособни кадри с компетен-
ции, отговарящи на новите предиз-
викателства пред биоикономиката и 
опазването на околната среда.

Женя СТОИЛОВА
Снимки: Йордан ДАМЯНОВ

На добър час, студенти!

1

2
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ЮЦДП – Смолян. Повече от 
280 служители на Предприятието 
се включиха в кампанията. Бяха 
почистени над 290 дка и различ-
ни маршрути на повече от 80 ки-
лометра. Равносметката – събра-
ни 426 чувала с боклук. 

Служители от ДЛС „Борово“ 
събираха отпадъци по пътя от 
м. Вълча поляна до Баташки 
Снежник, а от ДГС – Кирково – в 
отсечката от х. „Хвойнова поля-
на“ до с. Горно Къпиново и око-
ло ГКПП „Маказа“. Екипът на 
ДГС  „Алабак“ – Велинград, об-
ходи м. Чолаков чучур, а на ДГС 
– Първомай – м. Поповата ада. 
Работещите в ДГС – Ракитово, 
събраха 90 чувала с отпадъци по 
пътя Ракитово – м. Цигов чарк, а 
от ДЛС „Чепино“ – м. Сухата лъка 
– избраха отсечката от м. Карате-
пе до м. Чехльово.

Служители на ДГС – Славейно, 
почистваха покрай чешмите по 
пътя за х. „Свобода“ (сн. 1), от ДГС 
– Пловдив – местностите Бяла 

Да изчистим България заедно

Черква и Кулата – предпочитано 
място за разходка и отдих.

ЮЗДП – Благоевград. Около 
500 служители от всички 38 те-
риториални поделения на ЮЗДП 
взеха участие в кампанията, като 
почистиха райони, засегнати от 
пожари, ветровали, ледоломи, 
насекомни вредители и други 
биотични и абиотични повреди.

Работещите в Централното 
управление почистваха горска 
площ в обхвата на ДГС – Рилски 
манастир, която миналата година 

бе засегната от пожар. 
Екипът на ДГС – Благоевград, 

избра района на с. Бистрица, об-
щина Благоевград, където има-
ше пострадали от нападение на 
върхов корояд 7 дка горска площ. 
В района на Добринище бяха по-
чистени освободени площи, за-
сегнати от пожар. От Стопанство-
то започнаха работа още в петък 
и разчистиха м. Незнайния воин, 
която ще бъде залесена (сн. 2).

Служители на ДГС – гр. Гоце 
Делчев, работиха в четири гор-

В инициативата за по-чиста 
природа България игра като отбор  

Най-мащабната национална до-
броволческа инициатива у нас „Да 
изчистим България заедно” тази го-
дина се проведе под надслов „Подай 
ръка на природата“. 

Проявата е част от кампанията 
World Clean Up Day на най-голямото 
гражданско движение в света Let’s Do 
It World, подкрепена тази година и от 
екологичната организация Earthday.
org. В инициативата се включиха по-
вече от 180 държави.

На 17 септември над 300 институ-
ции, неправителствени и бизнес ор-
ганизации, както и много граждани 
в България обединиха сили в името 
на каузата за по-чиста околна среда. 
Служителите на зелената емблема 
и тази година активно подкрепиха 
инициативата.

12   9/2022
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скостопански участъка и почистиха 
по 2 дка в местностите Кемалова 
вода – в землището на с. Брезница, 
Лома – с. Корница, Мурата – с. Дел-
чево, и Кавака – с. Копривлен. От 
ДГС – Елешница, почистиха 10 дка 
в м. Прътеви ливади – с. Златарица. 
Площта е освободена след принуди-
телна сеч след снеголом и снеговал. 

ЮИДП – Сливен. Над 200 служи-
тели от териториалните поделения в 

обхвата на Предприятието се вклю-
чиха в националната кампания. От 
ДГС – Айтос, почистиха горските те-
ритории в района на с. Руен, от ДГС 
– Сливен, заедно с колеги от РДГ – 
Сливен, събраха отпадъци край пътя 
Сливен – вр. Българка. Лесовъди от 
ДГС – Тунджа, разчистиха боклуци 
от м. Ормана и пътя към нея (сн. 3). 
През двата почивни дни горските 
служители успяха да съберат близо 
400 чувала с отпадъци.

2

3
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Да изчистим България заедно
Служители на ДГС – Бургас, 

Ново Паничарево и Айтос, и ДЛС 
„Ропотамо“ и „Несебър“ са взели 
участие в разчистването на от-
ломки и паднали дървета и кло-
ни от пътищата в Бургаска област 
след ураганния вятър, преминал 
на 17 септември.

СЦДП – Габрово. 9 тона от-
падъци събраха служителите на 
Северноцентралното предпри-
ятие и 16-те му териториални 
поделения в областите Габрово, 
Велико Търново, Русе, Разград и 
Силистра. Повече от 180 служи-
тели проведоха 28 акции в за-
мърсени локации, по-голямата 
част от които в държавни горски 
територии. Сред тях са вододай-
ни зони в близост до каптажи, 
емблематични местности, посе-
щавани от местното население 
и туристи, екопътеки, чешми, 
крайпътни отбивки. 

Служителите на ДЛС „Во-
ден-Ири Хисар“ се включиха 
в инициативата съвместно със 
служители на Кметството на 

9/202214   
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с. Стефан Караджа, като изчистиха 
от отпадъци площите край пътя с. 
Стефан Караджа – с. Осен, община 
Главиница. Събрани бяха 50 чувала с 
отпадъци. Колективът на ДЛС „Роси-
ца“ – Севлиево, почисти от отпадъци 
участък от екопътека „Витата стена“, 
разположен в м. Вран.

Работещите в ДГС – Разград, по-
чистиха горската територия до 
с. Осенец, като събраха 900 кг отпа-
дъци. От м. Бункера край с. Мана-
стирско бяха извозени 42 чувала, с 
общо тегло 1300 килограма.

Лесовъдите от ДЛС „Дунав“ – Русе, 
събраха над 1 т отпадъци в м. Долапи-
те, а екипът от ДГС – Плачковци, по-
чисти държавни горски територии в 
три различни локации – около с. Зая, 
община Дряново, с. Фъревци, общи-
на Трявна, и в района на чешма „Ца-
рицата“ до гара Кръстец. Събрани са 
отпадъци, тежащи 720 килограма.

Дирекциите на Природните 
парковете. Служителите на ДПП 
„Сините камъни“ организираха гру-
па доброволци и им помогнаха с по-
чистването на отпадъците (сн. 4). Ра-

ботещите в ДПП „Шуменско плато” 
и РДГ – Шумен, събраха боклук от 
територията на Парка – над 10 чува-
ла (сн. 5). Над сто служители на Ди-
рекциите на ПП „Рилски манастир“, 
НП „Рила“ и доброволци се включи-
ха в почистването на Рила въпреки 
лошото време.

По време на кампанията ДПП „Ви-
тоша“ съдейства на всички добро-
волчески акции на територията на 
парка. „Софийски планински клуб“ 
организира в планината инициати-
вата „Сливи за смет“. Събралите се 
ентусиасти чистиха около Симеонов-
ските езера, х. „Алеко“, местностите 
Бялата вода и Банката. На терито-
рията на парка имаше над 10 пункта 
за събиране на отпадъци, на които се 
събраха стотици доброволци. В бли-
зост до Музея на мечката с подкре-
пата на група „Лунатични разходки“ 
бяха събрани 67 чувала боклук и над 
300 кг гуми.

Информацията и снимките 
от страната обобщи

Женя СТОИЛОВА
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Държавното горско сто-
панство в Генерал Тоше-
во посрещна участниците 

в Съвещанието по стопанисване 
на издънковите дъбови гори в 
Добруджа, което се проведе на 9 
септември под ръководството на 
Катедра „Лесовъдство“ на Лесо-
техническия университет.

Присъстваха инж. Ради Ива-
нов – директор, и Антон Дончев 
– зам.-директор на СИДП – Шу-
мен, инж. Димчо Стефанов – ди-
ректор на ДГС – Генерал Тошево, 
Росица Хорозова – главен експерт 
в дирекция „Търговски дружества 
и държавни предприятия“ на 
Министерството на земеделието, 
инж. Илиян Мутафчийски и инж. 
Димитър Витев – главни експерти 
в Изпълнителната агенция по го-
рите, представители на държавни 
горски и ловни стопанства и реги-
онални дирекции по горите. 

В презентацията на Катедра 
„Лесовъдство“ за демонстрацион-
ния обект „Александрийска гора“ 
„Обособяване на диференцирани 

Когато учените 
и практиците 
работят заедно

Повече от 1 млн. ха от горите на 
България са заети от издънкови дъ-
бови гори, като най-голяма част от 
тях е концентрирана в района на Се-
вероизточното държавно предпри-
ятие. Около 77 % от издънковите 
дъбови и церови гори са на възраст 
между 45 и 60 години. 

С писмо на ИАГ № 42303/13.12.2015 г. 
на територията на ДГС – Генерал То-
шево, е обособен демонстрационен 
учебен обект на територия, дър-
жавна собственост  – Александрий-
ска гора, намираща се в землището 
на с. Телериг, Добричка област. Рабо-
тата в него се осъществява по про-
екта на Научноизс ледователския 
сектор към ЛТУ „Обосноваване на ди-
ференцирани лесовъдски системи за 
издънкови дъбови и церови гори, цели 
на управлението, начин на възобно-
вяване и отглеждане в територия-
та на СИДП – Шумен“. Учените от 
ЛТУ и експертите от ДГС – Генерал 
Тошево, вече седем години работят 
по възобновяването на издънковите 
дъбови гори и имат натрупан значи-
телен опит в стопанисването им.

Национално съвещание

Котел с укрепнали семенни  
фиданки от цер в отдел 52 „В“  
в Александрийска гора
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лесовъдски системи за издънкови 
дъбови и церови гори – цели на 
управлението, начин на възобно-
вяване и отглеждане в територията 
на СИДП“, представена от нейния 
ръководител доц. Георги Костов 
и гл. ас. д-р Калин Карамфилов, 
бяха показани трудностите при 
възобновяването на дъбовите 
гори и израстването на подраста 
в района, реалната картина след 
извеждането на крайния етап от 
възобновителните сечи, както и 
начинът, по който доайенът в про-
учването и практиката в дъбови-
те гори в Източна България – д-р 
инж. Йордан Петров, е постигнал 
правилното им възобновяване. 

Целта на демонстрационния 
обект е да се изследва и демон-
стрира пред специалистите и об-
ществеността лесовъдският ефект 
от експерименталното провежда-
не на малко познати, но включени 
в нормативната уредба лесовъд-
ски системи, основани на съвре-
менните теории за динамика на 
насажденията и трансформация, 
както и на дългосрочно-постепен-
ни сечи с фокус върху опазване на 
биоразнообразието и екологични-
те функции, успоредно с отчитане 
на промените в останалите еко-
системни услуги. 

Обектът е на площ 2100.4 ха и 
в него преобладават издънковите 
насаждения (1572 ха), предста-
вляващи предимно церови под- 

отдели или такива, в които видът 
доминира, като в състава им са 
представени още благун и космат 
дъб с различно, но малко участие. 
Културите заемат 431 ха, предим-
но от чисти насаждения от ака-
ция, гледичия, цер и сребролистна 
липа. Площта на масива обуславя 
възможността да се водят разно-
образни лесовъдски дейности за 
подобряване на състоянието им: 
подпомагане на възобновяването, 
запазване на генетичните ресурси 
и на екологичните им функции, 
както и добив на дървесина. Пред-
видени са и контролни участъци 
без намеса или с традиционни на-
меси, спрямо които ще се напра-
вят конкретни изводи за ефекта 
на провежданите експериментал-
ни лесовъдски дейности. Като ос-
новни критерии за обособяване на 
групите са възстановяване и тран-
сформиране в семенни и смесено 
стопанисване. 

Д-р Карамфилов показа част 
от научните разработки по про-
ектите, по които се е работило 
за стопанисване на издънковите 
гори и как са разграничени насаж-
денията по отделни групи, какви 
индекси и статистически анализи 
са използвани, за да се стигне до 
факторите, които оказват влияние 
и са от най-голямо значение. Той 
представи определените от гл. ас. 
д-р Тома Тончев количествена и 
качествена зрелост, изчислени 

чрез използване на динамиките на 
средния обемен прираст при ко-
личествена и техническа зрелост, 
за да се извади точната възраст, в 
която трябва да се изведат нужни-
те лесовъдски мероприятия. Бяха 
посочени изводите от дендрохро-
нологичните анализи, извършени 
от гл. ас. д-р Николай Зафиров, за 
здравословното състояние на тези 
насаждения и установените стре-
сови моменти, след които следват 
неблагоприятни явления от глед-
на точка на фитосанитарното им 
състояние.

Основната цел при стопанисва-
нето на издънковите дъбови гори 
трябва да бъде производството на 
обща строителна дървесина, а не 
на едра, както е сега. Издънковите 
дъбови насаждения нарастват на 
площ и не достигат целите за едра 
строителна дървесина, заложени 
в нормативната уредба на стопа-
нисване. При групата за смесено 
стопанисване сортиментите като 
дърва за огрев и технологична 
дървесина са желани, тъй като те 
са и най-търсени в момента.

Анализите показват, че от ня-
колко години насам се повишава 
както средногодишната темпера-
тура, така и валежите. Този тип 
гори имат потенциала още из-
вестно време да се стопанисват 
дори при разтеглени срокове на 
възобновяване. В природата няма 
равномерен процес заради посто-

Доц. Костов показа на  
участниците в съвещанието 
възобновените площи по  
използваната методика
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янното влияние на динамични 
фактори. Семенните дъбови гори 
не са равномерни, хомогенни и ед-
накви. Правилното стопанисване 
на една подобна гора цели още от 
началото тя да бъде отглеждана 
по начин, който да я превърне в 
неравномерна. 

Сред предпоставките за прило-
жение на неравномерно-посте-
пенната сеч в издънковите дъбови 
гори бяха отбелязани следните:

 Неравномерност на процеси-
те на остаряване на отделните из-
дънкови екземпляри и достигане 
на зрялост при отделните дървес-
ни видове.

 Нееднаквост на стопанските 
намеси и антропогенния натиск в 
различни участъци от масивите.

 Търсене на качествена стро-
ителна дъбова дървесина, която 
някои от издънковите гори могат 
да осигурят.

 Налице са реални възмож-
ности за групиране и обединява-
не на по-малките по площ съседни 
издънкови дъбови насаждения.

Неравномерно-постепенната 
сеч, която преподавателите от Ка-
тедра „Лесовъдство“ предлагат да 
се използва за издънковите дъбо-
ви гори, се препоръчва за семен-
ните дъбови и висококачествени 
гори. При стопанисването на тези 
гори са спазени някои от принци-
пите на групово-постепенната сеч, 
която е равномерна – експертите 
избират какво и къде да се напра-
ви.

При неравномерно-постепен-
ната сеч котлите се залагат там, 
където има подраст и започнало 
възобновяване, а ако няма, се ра-
боти на местата, където възобно-
вяването е напреднало или могат 
да се създадат подходящите за 
него условия.

Намесите в тези насаждения мо-
гат да са различни в различните 
обекти и да се работи на ниво 
комплекс, което ще улесни рабо-
тата на лесоустроителите, и да се 
обособят по-големи масиви, което 
пък ще облекчи администриране-
то и документацията. 

Презентацията включваше и 

подробности за конкретни методи 
при провеждане на сечи, бройки 
дървета на единица площ, хроно-
метраж при извеждане на видо-
вете възобновителни сечи, ико-
номическа оценка по метода на 
нетния финансов приход и други. 
Участниците получиха данните за 
изследваните отдели и изведени-
те в тях лесовъдски мероприятия, 
както и тези, които предстоят. 

НА ТЕРЕН

Александрийската гора ни по-
срещна зелена, приветлива и със 
значително количество подраст от 
дъбови фиданки – плод на вложе-
ната дългогодишната работа. В 
три отделни обекта бяха демон-
стрирани извършените меропри-
ятия, а инж. Дони Колев, който 
стопанисва отделите, запозна 
присъстващите с информация за 
последните три лесоустройства и 
разказа за извършените дейности, 
етапите и периодите на работа в 
отделните части на насаждени-
ята. След представените данни 
и огледа на терен участниците в 
съвещанието се обединиха около 
следните предложения:

1.Възобновяването на издънко-
вите церови и дъбови гори в 

района на Добруджа с цел превръ-
щането им в семенни се нуждае от 
усилията на лесовъдите и средства 
за подпомагането и отглеждането 
им – неколкократно премахване на 
подлесна растителност, подрязва-
не на подраст и ежегодни осветле-
ния на освободените площи. Тези 
мероприятия предстои да се уве-
личават. За осигуряването на сред-
ства за реализацията им е подхо-
дящ фонд „Инвестиции в горите“, 
който е допълван от ползването 
на съответните зрели издънкови 
насаждания. 

2.Лесовъдските дейности за 
премахване на подлес, под-

рязване и отглеждане на подраст 
в издънковите церови и дъбови 
гори следва да се извършва нерав-
номерно, последователно и без за-
бавяне в подходящи участъци на 
насажденията. Не е подходящо 
изискването на Наредба № 8 за 
задължителен осемгодишен пери-
од между отделните намеси в учас-
тъци с напреднал възобновителен 
процес в рамките на „Натура 2000“. 
Освобождаване на възобновените 
участъци следва да се извършва не 
по-късно от три – четири години 

Национално съвещание

Участниците в съвещанието  
по маркиране на територията  
на ДГС – Генерал Тошево
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след появата на подраст с цел не-
допускане на неговото закърня-
ване. Опазването и подобряване-
то на състоянието на хабитатите 
на тези гори в мрежата „Натура 
2000“ ще се реализира цялостно 
чрез успешното им превръщане 
в семенни и чрез прилагането 
на дългосрочни възобновителни 
сечи – основно неравномерно-по-
степенна и постепенно-котловин-
на, които гарантират постоянно 
горско покритие.

3.Необходимо е допълни-
телно опресняване и подо-

бряване на знанията на горските 
служители в района чрез образо-
вателни курсове на място за при-
лагането на подходящи системи 
за стопанисване на издънковите 
дъбови и церови гори, основани 
на неравномерни и дългосрочни 
възобновителни намеси. ИАГ и 
държавните предприятия по мес-
та да организират подобни курсо-
ве съвместно с представители на 
научната общност.

4.Предвид натрупания опит 
е подходящо да се запази 

статутът на демонстрационен уче-
бен обект „Александрийска гора“ в 
ДГС – Генерал Тошево, и да се раз-
шири ползването му за обучение и 

дейностите в него да се планират 
съгласувано с преподавателския 
състав от факултет „Горско сто-
панство“ в ЛТУ.

На състоялото се през 2016 г. на-
ционално съвещание, посветено 
на стопанисването на издънкови-
те дъбови гори, Александрийската 
гора бе един от двата демонстра-
ционни обекта, които обединиха 
учени и лесовъди в необходимост-
та дейностите в този тип гори да 
се трансформират от общовалид-
ни в индивидуални (стопанис-
ване по състояние на отделните 
насаждения или части от тях, с 
отчитане на микроусловията). 
Съобразно целите и функционал-
ната им принадлежност издънко-
вите гори да бъдат разпределени 
в групите за възстановяване, за 
трансформиране в семенни и за 
смесено издънково-семенно или 
семенно-издънково стопанисва-
не, както и да бъдат разработени 
регионални лесовъдски системи 

за стопанисването им. (бел. ред. 
сп. „Гора“, бр. 10/2016 г., Перспек-
тиви и насоки на стопанисване-
то на издънковите дъбови гори). 
Научноизследователското звено 
на Лесотехническия университет 
дава възможността за изследва-
ния на терен, анализи и финан-
сиране.

Науката и нейните открития 
трябва да са водещи при съставя-
нето на методиките за работа, нор-
мативните уредби и закони особе-
но когато плодовете на успехите 
ù са показани в демонстрационни 
обекти и пробни площи. Във вре-
мена на динамични климатични 
и икономически промени лесо-
въдът трябва да мисли критич-
но и функционално, да използва 
по-сложни лесовъдски системи, за 
да се адаптира към тези промени, 
и да преследва основната си цел 
– запазването и възобновяването 
на горите.

Д-р инж. Павел ПАВЛОВ

Д-р инж. Йордан Пeтров разясни  
някои от тънкостите, придобити  
от дългогодишната му практика  
в дъбовите гори на Източна България
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ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ
I. ЕДЪР ДИВЕЧ
1.  БЛ А ГОРОДЕН Е ЛЕН – 
CERVUS ELAPHUS L.
Срок за ловуване:
– мъжки и приплоди – от 1 септем-
ври до 31 януари;
– женски – от 1 октомври до 31 де-
кември.
Трофеят се заплаща на база тегло-
то в килограми, измерен с горната 
челюст.

*3абележка: за всеки следващи 10 
грама.
За трофеи над 230.00 т. по CIC се 
начислява добавка от 10 % върху 
цената.
За отстреляна кошута над 2 г. – 
150 €.
Селекционен отстрел:
– до 2 г. – 100 €;
– от 2 до 4 г. с тегло на трофея до 
4.00 кг – 250 €.
След 30 октомври може се прави до 
10 % отстъпка от отстрелната цена 
за трофейните животни.
За ранен и ненамерен дивеч се за-
плаща 50 % от стойността на цената 
на заявения за отстрел.
2. ДИВА СВИНЯ – SUS SCROFA L.
А. ИНДИВИДУАЛЕН ЛОВ
Срок за ловуване: целогодишно. 
Трофеят се заплаща на база сред-
ноаритметично от дължината на 
долните зъби.

* Забележка: за всеки следващ 
милиметър.

За отстреляна дива свиня до 1 г. – 50 €.
За отстреляна дива свиня от 1 до 
2 г. – 100 €.
За отстреляна женска над 2 г. – 150 €.
За ранен и ненамерен глиган – 
500 €.
За отстрелян глиган над 125.00 т. 
по CIC се заплаща 10 % върху цена-
та на трофея. От 1 май до 31 август 
може да се прави до 10 % отстъпка 
от отстрелните цени за трофейните 
животни.
Б. ГРУПОВ ЛОВ (ГОНКА)
Срок за ловуване: от 1 октомври до 
втората неделя на януари.
Групов лов в ловни дворове към 
БИСД – от 1 октомври до последния 
ден на февруари.
Трофеят се заплаща на база сред-
ноаритметично от дължината на 
долните зъби.
За отстреляна дива свиня до 1 г. – 
30 €.

За отстреляна дива свиня от 1 до 
2 г. – 50 €.
За отстреляна женска над 2 г. – 
150 €.
3. ЕЛЕН ЛОПАТАР – CERVUS 
DAMA L.
Срок за ловуване:
– мъжки и приплоди – от 1 септем-
ври до 31 януари.
– женски – от 1 октомври до 31 де-
кември.
Трофеят се заплаща на база тегло-
то в килограми, измерен с горната 
челюст.

*3абележка: за всеки следващи 10 
грама.

За трофеи над 200.00 т. по CIC се начис-
лява добавка от 10 % върху цената.
За отстреляна кошута – 50 €.
За отстрелян приплод – 50 €.
След 30 ноември може да се прави до 
10 % отстъпка от отстрелната цена 
за трофейните животни.
За ранен и ненамерен дивеч се за-
плаща 50 % от стойността на цената 
на заявения за отстрел.
4. МУФЛОН – OVIS MUSIMON 
PALL.
Срок за ловуване:
– мъжки – целогодишно;
– женски – от 1 септември до 31 
януари.
Трофеят се заплаща на база сред-
ноаритметично от дължината на 
рогата.

*3абележка: За всеки следващ 
сантиметър.
За отстреляна женска – 50 €.
За отстрелян приплод – 50 €.
За трофеи над 230.00 т. по CIC се 
начислява добавка от 10 % върху 
цената.
За ранен и ненамерен дивеч се за-
плаща 50 % от стойността на цената 
на заявения за отстрел.
5. СЪРНА – CAPREOLUS 
CAPREOLUS L.
Срок за ловуване:
– мъжки – от 1 май до 30 октомври;
– женски и приплоди – от 1 септем-
ври до 30 октомври.
Трофеят се заплаща на база теглото, 
измерено в грамове, като за горната 
челюст се приспадат 90 грама.

* Забележка: за всеки следващ  
1 грам.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДИВЕЧ ЗА  
ОРГАНИЗИРАНИЯ ЛОВЕН ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.03.2022 ДО 28.02.2023 г. СЪГЛАСНО ЧЛ. 76, АЛ. 2  
ОТ ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА

до 14.00 см 300 €

от 14.01 до 16.00 см 300 € +10 €*

от 16.01 до 18.00 см 500 € +10 €*

от 18.01 до 20.00 см 700 € +15 €*

от 20.01 до 22.00 см 1000 € +20 €*

над 22.01 см 1400 € +30 €*

до 14.00 см 300 €

от 14.01 до 16.00 см 400 €

от 16.01 до 18.00 см 500 €

от 18.01 до 20.00 см 700 €

от 20.01 до 22.00 см 1000 €

над 22.01 см 1400 €

Шилар 100 €

до 2.00 кг 400 €

от 2.01 до 2.50 кг 400 € +2 €*

от 2.51 до 3.00 кг 500 € +4 €*

от 3.01 до 3.50 кг 700 € +10 €*

от 3.51 до 4.00 кг 1200 € +16 €*

над 4.01 кг 2000 € +30 €*

до 40 см 60 €

от 40.01 до 50 см 60 € +14 €*

от 50.01 до 60 см 200 € +20 €*

от 60.01 до 70 см 400 € +40 €*

от 70.01 до 80 см 800 € +100 €*

от 80.01 до 90 см 1800 € +120 €*

над 90 см 3000 € +150 €*

до 200 гр 100 €

от 201 до 250 гр 100 € +1 €*

от 251 до 300 гр 150 € +2 €*

от 301 до 350 гр 250 € +3 €*

от 351 до 400 гр 400 € +8 €*

над 400 гр 800 € +10 €*

от 4.01 до 5.00 кг 600 € +3 €*

от 5.01 до 6.00 кг 900 € +5 €*

от 6.01 до 7.00 кг 1400 € +6 €*

от 7.01 до 8.00 кг 2000 € +8 €*

от 8.01 до 9.00 кг 2800 € +10 €*

от 9.01 до 10.00 кг 3800 € +12 €*

от 10.01 до 11.00 кг 5000 € +30 €*

от 11.01 до 12.00 кг 8000 € +40 €*

над 12.01 кг 12 000 € +80 €*
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За трофей над 160.00 т. по CIC се 
начислява добавка от 10 % върху це-
ната.
За отстреляна сърна – 50 €.
За отстрелян приплод – 50 €.
За ранен и ненамерен дивеч се за-
плаща 50 % от стойността на цената 
на заявения за отстрел.
6. ЕВРОПЕЙСКИ БИЗОН (ЗУ-
БЪР) – BISON BONASUS L.
Срок за ловуване:
– мъжки – целогодишно.
– женски и приплоди – от 1 септем-
ври до 31 декември.

Трофеят се заплаща на база между-
народната точкова система CIC.
За отстреляна женска – 1650 €.
За отстрелян приплод – 830 €.
7. ТИБЕТСКИ ЯК – BOS MUTUS P.
Срок за ловуване:
– мъжки – целогодишно.
– женски и приплоди – от 1 сеп-
тември до 30 октомври.
За отстрела се заплаща за мъжки 
и женски – 1200 €.
8. ГЛУХАР – TETRAO 
UROGALLUS L.
Срок за ловуване:
– мъжки – от 15 април до 15 май.
За отстрелян глухар се заплащат 
1500 €.
За ранен и ненамерен дивеч се за-
плаща 50 % от стойността на цената 
на заявения за отстрел.
9. ДИВА КОЗА – RUPICAPRA 
RUPICAPRA L. (при спазване 
на изискванията, предвиде-
ни в Закона за биологичното 
разнообразие)
Срок за ловуване:
– мъжки – 1 декември – 15 януари; 10 
април – 10 май;
– женски – 15 септември – 31 октом-
ври.

Трофеят се заплаща на база междуна-
родна точкова система CIC.
*Забележка: за всяка следваща 
точка.
За ранен и ненамерен дивеч се запла-
ща 50 % от стойността на цената на 
заявения за отстрел.
II. ДРЕБЕН ДИВЕЧ
1. ЗАЕК – LEPUS EUROPEUS 
PALL. – 30 €.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 
декември.
2. Н У ТРИЯ –  MIOCA STOR 
COYPUS MOL. – 15 €.
Срок за ловуване: от 1 ноември до по-
следния ден на февруари.
3.  ФА З А Н  –  PH A S I A N U S 
COLCHICUS L. – 10 €.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 
януари.
Фермерно произведени – от 1 октом-
ври до 28 февруари.
4. ДИВИ ПАТИЦИ, РАЗРЕШЕ-
НИ ЗА ЛОВ – 6 €.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 
януари.
5. ГОЛЯМА БЕЛОЧЕЛА ГЪСКА 
– ANAS ALBIFRONS SCOP. – 20 €.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 
януари.
6. ЯРЕБИЦА – PERDIX PERDIX L. – 
20 €.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 
ноември.
Фермерно произведени – от 1 октом-
ври до 31 януари.
7.  К ЕК ЛИК –  A L E C T OR IS 
GRAECA CIPRIOTES HARTERT. 
– 15 €.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 30 
ноември.
Фермерно произведени – от 1 октом-
ври до 31 януари.

8. ГОРСКИ БЕКАС – SCOLOPAX 
RUSTICOLA L. – 20 €.
Срок за ловуване: от втората събота на 
август до последния ден на февруари.
9 . Г Р И В Я К  –  C O L U M B A 
PALUMBUS L. – 3 €.
Срок за ловуване: от втората събота на 
август до втората неделя на февруари.
10. ГУРГУЛИЦА – STREPTOPELIA 
TURTUR L. – 3 €.
Срок за ловуване: от втората събота 
на август до 30 ноември.
11. ПЪДПЪДЪЦИ – COTURNIX 
COTURNIX L. – 3 €.
Срок за ловуване: от втората събота 
на август до 30 ноември.
1 2 .  Т ОК АЧ К А  –  N U M I DA 
MELEAGRIS L. – 6 €.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 
януари.
Фермерно произведени – от 1 октом-
ври до 28 февруари.
13. ОБИКНОВЕНА БЕКАСИНА – 
GALLINAGO GALLINAGO. – 3 €.
Срок за ловуване: от втората събота на 
август до последния ден на февруари.
14. ЧЕРНА ЛИСКА – 1 €.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 31 
януари.
15. СКОРЕЦ – 1 €.
Срок за ловуване: целогодишно.
16. ДИВА ПУЙКА – 20 €.
Срок за ловуване: от 1 октомври до 
последния ден на февруари.
Забележка: по договаряне може да 
се начисли 10 % за ранен и ненамерен 
дивеч.
III. ХИЩНИЦИ
1. ВЪЛК – CANIS LUPUS L. – 220 €.
Срок за ловуване: целогодишно.
2. ЛИСИЦА – VULPES VULPES 
L. – 10 €.
Срок за ловуване: целогодишно.
3. ЧАКАЛ – CANIS AUREUS L. – 
10 €.
Срок за ловуване: целогодишно
4. ДРУГИ ХИЩНИЦИ, РАЗРЕ-
ШЕНИ ЗА ЛОВ – 10 €.
Забележка: отстрелните цени включ-
ват дрането и осоляването на кожите.

до 130.00 т. 1650 €

от 130.01 до 150.00 т. 2180 €

от 150.01 до 170.00 т. 3270 €

над 170.00 т. 4350 €

до 80.00 т. 700 €

от 80.01 до 85.00 т. 800 € +30 €*

от 85.01 до 90.00 т. 950 € +38 €*

от 90.01 до 95.00 т. 1140 € +65 €*

от 95.01 до 100.00 т. 1465 € +67 €*

над 100.00 т. 1800 € +200 €*

1. Директорите на държавните лов-
ни стопанства имат право да пред-
лагат пакетни цени след одобрение 
от директорите на държавните 
предприятия по чл. 163 от Закона 
за горите.
2. Трофеите от благороден елен, 
елен лопатар и сръндак се запла-
щат на база тегло, измерено 24 часа 
след обработката им. В случаите, 
когато този срок не може да бъде 

спазен, от теглото на трофея се 
приспадат до 5 % за влажност.
3. Ловните стопанства гарантират 
до 15 % точност при отстрела на за-
явения трофей (без глиган). Когато 
разликата в гарантираната точност 
е над 15 %, ловецът може да откаже 
да придобие трофея и съответно не 
го заплаща.
4. Заявка за лов се счита за потвър-
дена, когато услугите са предпла-

тени в размер на 30 % най-късно 
до 10 дни преди провеждането на 
лова.
5. Трофеи от благороден елен с оцен-
ка над 250 т., елен лопатар с оцен-
ка над 200 т., сръндак с оценка над 
160 т., муфлон с оценка над 230 т. 
и дива свиня с оценка над 140 т., 
определени по CIC, не се изнасят от 
страната до изтичането на 6 месеца 
от отстрела.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
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I. БАЗИ ЗА ЛОВЕН ТУРИЗЪМ
1. Нощувка със закуска, съгласно 
категоризацията на ловната база:
– в ловна резиденция: единична 
стая – 50 €, двойна стая – 60 €;
– в ловен дом: единична стая – 40 €, 
двойна стая – 50 €;
– в ловна хижа: единична стая – 20 €, 
двойна стая – 30 €;
2. Храноден: обяд – 25 €, вечеря 
– 25 €.
В цената за храноден се включва 
консумация на топли и безалко-
холни напитки. Алкохолните на-
питки се продават по утвърден от 
директора на съответното тери-
ториално поделение ценоразпис, 
поставен на видно място. В деня 
на пристигане и заминаване кли-

ентите заплащат реално консуми-
раните обяд или вечеря.
3. Придружителите заплащат пъ-
лен размер на пансиона. За деца до 
7 години, придружаващи ловците, 
не се заплаща за нощувка и храна. 
За деца от 7 до 14 години се заплаща 
50 % от цената за нощувка и храна.
II. УСЛУГИ ЗА ОРГАНИЗИРАН 
ЛОВЕН ТУРИЗЪМ
1. Ловен водач – 50 € за един ден.
2. Носач – 15 € за един ден.
3. Цена за групов лов на дива свиня 
с организация – 80 € за един ловец 
за един ден.
4. Цена за групов лов на дива сви-
ня без организация – 20 € за един 
ловец за един ден.
5. Моторно превозно средство – 50 € 

за един ден.
6. Фотолов с водач – 20 € за един 
ден.
7. Ловно куче – 10 € за един ден.
8. Пансион за ловно куче – 15 €.
9. Трансфер (място на пристигане – 
стопанство – място на отпътуване):
за микробус и лек автомобил – 1 € 
за км, но не повече от 500 €.
III. Посочените по т. I и II цени са 
в евро с включен ДДС. Цените са 
минимални и държавните горски 
и ловни стопанства могат да дого-
варят по-високи цени след одобре-
ние от директора на съответното 
държавно предприятие по чл. 163 
от Закона за горите.
IV. Всички допълнителни услуги 
се заплащат по договаряне.

МИНИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БАЗИТЕ ЗА ЛОВЕН 
ТУРИЗЪМ И ЗА УСЛУГИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН ЛОВЕН ТУРИЗЪМ, 

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ 
ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ И ТЕХНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ, 

ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.03.2022 г. ДО 28.02.2023 г.

Екофестивал, посветен на Европейската седми-
ца на мобилността, се състоя на 21 септември 
в Шумен. Той бе организиран от Регионалната 

инспекция по околната среда и водите в партньорство 
с горски педагози от ДПП „Шуменско плато“ и Севе-
роизточното държавно предприятие.

В инициативата се включиха близо 120 деца от 5 шу-
менски училища – II ОУ „Д-р Петър Берон“, СУ „Йоан 
Екзарх Български“, СУ „Сава Доброплодни“, четвърто-
класници от СУ „Панайот Волов“ и десетокласници от 
ППМГ „Нанчо Попович“.

ДП П „Ш уменско плато“ Участниците се състезаваха в надпрева-
рата FUNRUN. В нея те трябваше да из-
хвърлят разделно отпадъци, да имитират 
животно, да подредят пъзел с дървесни 
видове, да хвърлят шишарка в цел, като 
покажат бързина и сръчност. Съдиите на 
състезанието прецениха, че всички учас-
тници имат отлични умения и познания 
за природата. 

Експерти от екоинспекцията демонстри-
раха чрез химични реакции как човекът 
въздейства върху околната среда и как от-
падъците се превръщат в суровини, които 
можем да използваме. Учениците получиха 
и задачи, които трябваше да решат експе-
риментално. 

В друго специално ателие, подготвено 
от Пламена Николова от сдружение „Об-
щество 528“, участниците в екофестивала 
направиха хартия от отпадъчни продукти. 

Всички деца получиха медали за успешен 
финал и подаръци, осигурени от Дирекци-
ята на парка и РИОСВ – Шумен.

Седмицата на мобилността, която е ежегодна ини-
циатива на Европейската комисия за устойчива град-
ска мобилност, започна на 16 септември и приключи 
с Ден без автомобили на 22 септември. Целта ù е да 
се обърне внимание на обществеността върху личния 
ангажимент в грижата за опазването на околната сре-
да и на създаването на отговорно отношение и високо 
екологично съзнание у гражданите. Тази година Сед-
мицата премина под мотото „По-добри връзки“, което 
означава по-добре свързани обекти и хора.

Ирина ПАВЛОВА

Ученици се състезаваха  
в игри на екофестивал
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Гори и биоразнообразие

Кафявата мечка е вид, към 
който няма как човек да ос-
тане безразличен. Освен че 

е най-големият хищник по наши-
те земи, тя е и животно с изключи-
телно интересен начин на живот, 
будещ любопитство и уважение. 
Самият факт, че в много райони 
на страната я наричат „босата ци-
ганка“ е достатъчен да разберем, 
че в нейния образ се крият много 
черти, които човек е склонен да 
интерпретира по различни начи-
ни. От европейската фауна меч-
ката, въпреки спокойния си нрав, 
е видът, който най-често влиза в 
пряк конфликт с човека.

Конфликтът „човек – дива при-
рода“ съществува още от време-
то, когато човекът е започнал да 
се самоопределя като външен на 
природата субект. Разбира се, та-
къв конфликт с едри и опасни жи-
вотни съществува още преди да се 
изправим на два крака – било то 
за използване на убежища (пеще-
ри, гори и др.), за хранителни ре-
сурси или просто от страх. Един от 
видовете, с които сме били вина-
ги в конфликт, е кафявата мечка. 
Видът е известен с внушителните 
си размери, всява известна доза 
притеснение и страх в районите, 
които обитава, а още повече – на 
местата, на които се появява за 
първи път. С развитието на сто-

Проблем с мечките или  
проблем с хората?

Д-р Владимир ТОДОРОВ – Институт по  
биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН

Владимир ТОДОРОВ е биолог и доктор по зоология 
в Инс титута по биоразнообразие и екосис те м ни 
и з с л е д в а н и я  –  Б А Н.  З а щ и т и л  е  д о к т о р с к а т а  и 
магистърската си степен с теми, свързани с мечката и 
нейното поведение. 
Член е на СДП „Балкани“, инициирало издаването на 
досегашния План за действие за кафявата мечка в 
България, който е изтекъл. Част е от екипа на WWF – 
България, за реакция при конфликти човек – мечка. През 
последните 10 години работи активно за разбиране 
на поведението и биологията на вида и намаляване на 
конфликтите му с хората. Основател е на организацията 
„Мечешки истории“. Владимир Тодоров

панските дейности и активното 
прогонване на мечките те са ста-
нали обитатели основно на труд-
нодостъпни планински райони. 
Има множество фактори обаче, 
водещи до неизбежните взаимо-
отношения между нас и мечките. 
Развитието на селското и гор-
ското стопанство, събирането на 
всякакви горски благини (билки, 
гъби, плодове), туризмът и не на 
последно място – ловът, са пред-
поставки за срещите с вида. 

По нашите земи кафявата меч-
ка е вид с един единствен естест-
вен враг – човекът. Този факт 
предполага нейното относително 
дръзко поведение с приближава-
нето до населени места за прехра-
на и защита от други мечки. Обез-
людяването на населените места 
през последните десетилетия в 
България позволява на мечката 
да посещава изоставени махали 
и села, за да се храни с плодо-
вете на нестопанисвани овощни 
дръвчета. Това неминуемо влияе 
върху намаляването на страха ú от 
човека и е предпоставка за при-
ближаване до все още обитавани 
населени места. Важен и малко 
известен факт е, че мъжките меч-
ки убиват малките мечета, за да 
предизвикат разгонване на жен-
ската и така да се чифтосат с нея. 
Поради тази причина женските 

мечки с мечета търсят близост до 
населени места преди и по време 
на размножителния период, като 
така намаляват шанса мъжки да 
убие малките им. 

Друга причина за скъсяване на 
дистанцията с човека е практика-
та за подхранване на дивеча. По-
вишаване на вниманието ни при 
избора на място и начин за под- 
хранване биха могли да намалят 
както реакцията на мечката, така 
и щетите върху съответните съ-
оръжения. Подхранване на мал-
ко разстояние от населено място 
крие риск мечката да свърже хра-
ната с човека и при определени 
обстоятелства да тръгне да си я 
търси в населени места. Използ-
ването на автоматични хранилки 
навлиза все повече сред ловни-
те дружинки и стопанства. Това 
е може би най-икономичният и 
най-малко влияещ на мечката на-
чин на хранене. Тези съоръжения 
обаче са по-скъпи и когато не са 
обезопасени добре, стават пред-
мет на нападения и унищожаване 
от мечките, което води до допъл-
нително натрупване на негативни 
настроения към вида.

Немалко влияние върху дръзко-
то поведение на мечките оказват и 
климатичните различия през го-
дините. При много сухи лета, ка-
квито наблюдаваме напоследък, 
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ши до голяма степен своята зада-
ча, а именно да постави рамки за 
развитие на взаимоотношения-
та ни с вида, отговорностите ни 
към опазването му и начините за 
„действие“ в различни ситуации. 
Благодарение на този документ 
бе установен и ежегоден мони-
торинг на кафявата мечка, кой-
то дава данни за тенденциите в 
състоянието на популацията. Не-
достатъците на този мониторинг 
се крият основно в начина му на 
изпълнение, което е следствие от 
създалата се бездна между две-
те отговорни за вида ведомства. 
Така се стига до големи разлики 
в усилията при изпълнението му, 
което влияе много на статистиче-
ската оценка. 

Преки положителни резултати 
от действието на Плана са създава-
нето на Група за бързо реагиране 
(ГБР) в РИОСВ – Смолян, и вече 
утвърденото изплащане на обез-
щетения на пострадалите от на-
падения на мечки. ГБР е може би 
най-функционалната оперативна 
единица, засягаща конфликта чо-
век – мечка, тъй като бързата ре-
акция при установяване на щетата 
позволява тя да бъде изплатена в 
пълния ú обем. На местата, къде-
то няма такава група, се сформи-
ра комисия в рамките на 3 дена. 
Нейната ефективност е спорна, 
тъй като това е твърде дълъг срок, 

който компрометира резултата от 
проверката на комисията в голя-
ма част от случаите. Пчеларите не 
могат да си позволят разпилените 
пчелни семейства да чакат 3 дена, 
а убитото животно често бива яде-
но от други животни и следите и 
причината за неговата смърт ста-
ват трудна за установяване. 

Изплащането на обезщетения 
на пострадалите стопани е изклю-
чително добре работеща мярка за 
туширане на негативни нагласи 
към вида и предотвратяване на 
евентуална саморазправа. Всяка 
материална щета, нанесена от 
нападение на мечка, подлежи на 
възстановяване, за което е нужно 
да бъдат уведомени съответните 
институции (РИСОВ, РДГ, местна 
власт и дори тел. 112). Въпросът 
с обезщетенията също има някои 
спорни елементи, които засягат 
личната отговорност на собстве-
ниците на животни, кошери и 
овошки да ги опазват. Не може 
да се приеме за сериозно отноше-
ние в местообитание на мечка да 
се пасат животни без съответно да 
бъдат охранявани от обучени ов-
чарски кучета. Същото важи и за 
пчелините и овошките. Отдавна 
има доказани методи за защита 
на собствеността от диви живот-
ни. Освен кучетата основен, дос-
тъпен и лесен за ползване метод 
за защита е поставянето на елек-

растенията реагират различно и 
се наблюдават промени в пло-
доносенето. В много сухи годи-
ни горскоплодните видове дават 
по-малко плод, което на фона на 
неспадащата човешка консума-
ция налага събирачите да навли-
зат все по-дълбоко в териториите 
на дивите животни. Плодовете – 
част от диетата на мечката, в месе-
ците преди есента биват обирани, 
което би могло да е причина тя да 
търси храна през късните летни 
месеци и ранната есен. 

Фактор за появата на проблем-
ни животни в дадени райони е и 
застаряването сред вида. Там, къ-
дето бракониерството е в по-мал-
ки мащаби, се установяват доста 
възрастни животни. Те подобно 
на младите са най-честите „кли-
енти“ за храна, създадена от хо-
рата. Причина за това е невъз-
можността на животните да си 
набавят храна в естествените им 
условия. Също както хората, меч-
ките страдат от различни ставни 
заболявания, развалени зъби и 
други възрастови проблеми, което 
води до необходимостта от скъся-
ване на дистанцията. За това сви-
детелстват и двата нашумели през 
2021 г. случая в Родопите – застре-
лян много възрастен и слаб мъж-
ки екземпляр в района на с. Три-
град и на възрастна женска мечка 
в района между селата Могилица 
и Арда. Зъбите на последната бяха 
толкова изтъркани, че кучешките 
приличаха на топчета, почти рав-
ни с другите зъби. 

 Реакциите при всички възмож-
ни срещи и конфликти с мечката 
са предмет на дългогодишна рабо-
та от страна на експертни групи в 
Европа и Северна Америка. Не е 
нужно да откриваме топлата вода, 
а само да пригодим към нашите 
условия и възможности вече ут-
върдени механизми за справяне.

Членството на страната ни в 
ЕС налага наличието на план за 
действие или управление на всич-
ки защитени територии и видо-
ве. Такъв е и случаят с кафявата 
мечка, за която има вече изтекъл 
план, а следващият е в процес на 
приемане.

Изтеклият през 2018 г. План за 
действие за кафявата мечка в Бъл-
гария, макар и несъвършен, свър-

Кафява мечка в нашите гори
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трическа ограда (електропастир), 
която спира почти изцяло опити-
те да бъде преодоляна. Правил-
но поставеният триредов пастир 
с коректно изчислена мощност 
пуска токов импулс от 8000 – 10 
000 волта, който не нанася трайни 
поражения на дивите животни, но 
спира почти напълно опитите им 
да прекосят оградения участък. 

 Голяма част от заложените в 
стария план мерки за опазване 
на вида не са постигнати. В доку-
мента има добре разписани цели 
за намаляване на бракониерския 
лов и увеличаване на популация-
та. Изпълнението им би довело до 
постигането на т.нар. оптимална 
плътност, което да позволи мини-
мално ползване на вида. Всичко 
това можеше и да се случи, ако 
през 2010 г. опитът на страната 
ни да включи мечката като ло-
вен вид не доведе до наказателна 
процедура срещу нас. Оттогава се 
наблюдава прехвърляне на про-
блема между двете министерства 
(МОСВ и МЗм), като отговорност 
за управлението и опазването на 
вида никой не желае да поеме. 

През последните 2 – 3 години 
нещата сякаш малко се успокоиха 
и Изпълнителната агенция по го-
рите започна все по-често да пое-
ма отговорност и да работи с вида. 
В края на 2021 г. бе издадено и 
първото разрешително за отстрел 
с условие първо да се направи опит 
мечката да бъде прогонена. Това 
е мярка, която в развитите страни 
се прилага с голям успех от десе-
тилетия, и е голяма крачка – по-
казва желанието на държавата ни 
да се приближи до европейските 
критерии. Членството на Бълга-
рия в Европейския съюз изисква 
полагане на съвместни усилия за 
поддържане в оптимално състоя-
ние на защитените видове. Това 
важи и за управлението на диве-
ча. Този факт поставя пред нас 
необходимостта да започнем да 
разбираме какво трябва и можем 
да правим, за да постигнем ста-
билна популация според всички 
заинтересовани страни. Тогава би 
могло да се стигне и до „законно 
ползване“.

Основният проблем обаче ще ос-
тане – практически мечката е „ни-
чия“. След стартиралата наказа-
телна процедура през 2010 г. тя е 

трън в очите на две министерства, 
които избягват да поемат изцяло 
тежестта от този проблемен вид. 
Мечката е под опеката на Закона 
за биологичното разнообразие и 
в това отношение би следвало да 
е ангажимент на МОСВ. От друга 
страна, разрешителни за отстрел, 
прогонване, преместване и ула-
вяне с научни цели се издават от 
Министерството на земеделието. 
Не само с мечката, а и с всич-
ки останали защитени видове са 
ангажирани структурите на Из-
пълнителната агенция по горите. 
Разбира се, че хората, които могат 
да опазват горските обитатели, са 
основно горските служители, ло-
вците и донякъде местните хора. 
Съвсем не може да се говори за за-
щита на природата от разстояние. 
Затова е толкова важно разбира-
телството между всички страни.

В момента се обсъждат тексто-
вете на актуализирания План за 
действия за кафявата мечка в Бъл-
гария. Предстоят обаче сериозни 
корекции по тях.

Успоредно с този важен за упра-
влението на вида документ сега се 
разработва концепция за извърш-
ване на генетичен мониторинг на 
мечката в България през 2022 го-
дина. Това е възможно най-точ-
ният метод и предпоставка за 
уточняване на броя на мечките в 
България с много малък процент 
грешка и е изключително важно 
да бъде направен качествено. 
Този мониторинг е много тежък 

за управление, както и 
събирането на нужните 
проби (2000 бр.). Ако 
не се положат сериозни 
съвместни усилия, той 
ще остане непосилна 
цел. Ако опитът за опре-
деляне на числеността 
на кафявата мечка се 
окаже неуспешен, това 
би ни върнало годи-
ни назад от правилния 
път в развитието на 
управлението на вида, 
защото никой няма да 
финансира повторно 
такова скъпо изследва-
не и споровете за чис-
леността и плътността 
на мечката ще останат 
в сферата на догадките.

Много често се дава пример със 
страни като Хърватска и Слове-
ния, където се извършва отстрел 
на процент от популацията на 
мечката по реда на деругациите 
(изключенията). Това не е много 
меродавен пример, защото в на-
чина на управление на техните 
популации и на нашите има по-
вече разлики, отколкото прилики. 
Основното различие е, че там, ос-
вен че развиват наука на светов-
но ниво, всички заинтересовани 
страни работят заедно и постигат 
добри резултати. 

В заключение може да се при-
еме, че страната ни е постигнала 
„оптимално“ състояние в управле-
нието на мечката по странен на-
чин  – популацията се регулира с 
относително висок брой бракони-
ерски отстрел, който към момента 
е абсолютно ненаказан. Никой не 
носи отговорност за изчезващите 
мечки и няма причина да бъдат 
направени големи и трудни крач-
ки този незаконен лов да спре и 
да се даде шанс на България да 
успее да добави кафявата мечка в 
списъка на видовете за организи-
ран ловен туризъм, което да носи 
приходи на държавата. Това е 
може би най-трудно постижимата 
цял пред всички заинтересовани 
страни основно заради липсата на 
перспектива, ясна посока и цел за 
постигане, защото самоцелното 
опазване на вида не е достатъчна 
мотивация. 

Снимки: Ангел  
ДЮГМЕДЖИЕВ

Слагане на нашийник за проследяване 
на движението на мечката

Гори и биоразнообразие



ДП П „Витоша“

На 21 септември в класната стая на открито, из-
градена на територията на ПП „Витоша“ между 
селата Боснек и Чуйпетлово, за 11-а поредна го-

дина бе отбелязан Денят на европейското сътрудни-
чество. На него се акцентира върху ползите от реализи-
раните чрез трансгранично сътрудничество проекти.

Съорганизатор на събитието бе Съвместният се-
кретариат на Програмата за трансгранично сътруд-
ничество между България и Сърбия – Interreg – IPA 
CBC България – Сърбия към Министерството на ре-
гионалното развитие и благоустройството в България 
и Министерството на европейската интеграция на Ре-
публика Сърбия. 

Самата класна стая на открито е резултат от успеш-
ното реализиране на един такъв трансграничен про-
ект – „Екологичното образование на младите – мост 
към устойчивото развитие на трансграничния район“, 
реализиран през 2020 и 2021 г. от ДПП „Витоша“, сръб-
ската неправителствена организация „ПЛАНТ“ и Фон-
дация „Отворена врата“ – Перник, и съфинансиран по 
Програмата за трансгранично сътрудничество между 
България и Сърбия – Interreg – IPA CBC България – 
Сърбия 2014 – 2020 година. Основната цел на проекта 
е да доближи децата и младите хора до природата и 
да променени възприятията и поведението им спрямо 
нея, а самата класната стая на открито е място за уро-
ци по екологично образование и игри, в които децата 
опознават биологичното разнообразие и защитените 
видове на планината Витоша, и конкретно – особено-
стите на карстовия район около с. Боснек, върху който 
е построена стаята. Макар че пандемията от COVID-19 
е попречила на деца от Сърбия да посетят мястото, в 

уроците на открито досега са се включили повече от 
500 малчугани от района на София и областта.

За да отбележат Деня на европейското сътрудни-
чество, в класната стая дойдоха Стоян Канатов – ръ-
ководител, Анелия Александрова – експерт „Връзки с 
обществеността“ на Съвместния секретариат – София, 
Мая Йованович и Милена Новчич – експерти „Упра-
вление на проекти“ от Съвместния секретариат – клон 
Ниш, Сърбия, Валентина Видович – началник на от-
дел в Министерството на европейската интеграция на 
Република Сърбия, представители на ДПП „Витоша“ 
– инж. Наталия Илиева – зам.-директор, д-р Никола 
Дойкин и Галя Хаджиева – гл. експерти, и Силвия 
Арангелова – гл. специалист, кметският наместник на 
селата Боснек и Чуйпетлово Йордан Янев и служители 
на администрацията, гости.

По време на събитието експертите по горска педа-
гогика Силвия Арангелова и д-р Никола Дойкин де-
монстрираха как протича един урок сред природата 
за децата.

Срещата завърши с награждаване на най-добрите 
фотографии, получени в рамките на фотоконкурса 
„Природа и биоразнообразие в трансграничния ра-
йон“. Той бе организиран от Съвместния секретариат 
на Програмата за трансгранично сътрудничество меж-
ду България и Сърбия – Interreg – IPA CBC България 
– Сърбия за отбелязване на Деня на европейското съ-
трудничество и Европейската година на младежта и в 
него участваха младежи от България и Сърбия.

Женя Стоилова
Снимка: Йордан Дамянов

Участниците в събитието,  
посветено на Деня на европейското  
сътрудничество, на Витоша

Денят на европейското сътрудничество  
бе отбелязан в класна стая на открито
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Kакто сами се досещате, вековни дървета са тези, които 
са достигнали възраст няколкостотин години.  

България е страна, която може да се гордее с богат-
ството си от вековни, дори хилядолетни дървета. Единични 
екземпляри или запазени участъци от гори на преклонна 
възраст се срещат в нашите планини и по-рядко – в рав-
нинните части на страната. В миналото на старите дървета 
е отдавана особена почит. Много често големи дъбови дър-
вета са използвани като светилища и оброчища. Неслучайно 
единични съвременници на нашата история се срещат край 
параклиси, църкви и манастири.

Най-старото дърво в България е Гранитският дъб. То е 
от вида летен дъб и се намира край с. Гранит, област Стара 
Загора. Установено е, че дървото е на над 1600 години. Това 
означава, че фиданката е поникнала преди възникването на 
българската държава. Предполага се дори че е най-старото 
дърво в Европа. На височина достига 23.4 м, а обиколката му 
е цели 7.5 метра. От цялото дърво е останал един единствен 
жив клон, който все още дава жълъди.

От представителите на иглолистните видове най-старото 
измерено дърво в България е Байкушевата мура. То е от 
вида черна мура. Носи името на лесовъда Костадин Байку-
шев, който през 1897 г. открива и описва този екземпляр. 
Възрастта му е над 1300 години. Височината на дървото е 26 
м, а обиколката – почти същата като на Гранитския дъб – 7.8 
метра. Байкушевата мура се намира в планината Пирин, над 
Банско, по пътя за х. Вихрен, на 1300 м надморска височина.

Изготвен е Регистър на вековните дървета в 
България, които се обявяват за защитени по За-
кона за биологичното разнообразие. В страната 
ни са защитени над 2000 вековни дървета.
Инж. Михаела НИКОЛОВА
гл. експерт в РДГ – Благоевград
Снимки: ДНП „Пирин“
Кметство – с. Гранит

Елате всички да се съберем и за вековните  
дървета да прочетем.
Къде растат и колко са високи,
колко са годишни и колко широки.
От иглолистните най-стара 
е Байкушевата мура,
в клоните є са преплетени късчета 
от нашата култура.
Над 1300 години краси Пирин планина,
знаят я всички – и големи, и мънички.
Гранитският дъб от широколистните 
е най-стар.
Над 1600 години в цялата област 
на Стара Загора е цар.
След толкова години един единствен 
клон е оцелял
и на 23 метра височина се е 
разпрострял.
В село Гърмен се намират
вековните чинари,
на над 600 години са тези 
двама братя стари.
Короните им са кичести с листа зелени,
от величествеността им всички са пленени.
Карцовият бук край Троян се издига,
на височина 21 метра достига.
Над 200 години расте и зеленее,
а вятърът в короната му
възрожденски песни пее.
Последно за Славейковия дъб 
ще ви разкажа.
От 500 години в София стои на стража.

Белослава АВДЖИЙСКА

Като използвате информацията от стихчето, подредете
вековните дървета от най-младото до най-старото:

Карцовият бук, Славейковият дъб, Гърменските вековни чинари, Байкушевата мура, Гранитският дъб

Вековните дървета
Горска педагогика – забавна страничка за малки и пораснали деца

Гранитският дъб

Байкушевата мура
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София 1700, ул. “Осми декември” №13, тел: 024 666 916
e-mail: info@agroland.eu
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