
Теренно посещение в здрави церови и увредени ясенови 
пояси, както и възобновяване на ясенов пояс след 

изведена 100% техническа сеч на територията на ТП „ДГС 
Добрич“ 

 
 

20 май 2022  





Теренното посещение включи предварително избрани защитни горски пояси на територията 
на ТП „ДГС Добрич“, в землищата на с. Стожер и с. Драганово.  
 
На терен бяха представени здравословните проблеми в ясеновите пояси, необходимите 
лесовъдски дейности в поясите с добро здравословно състояние, както и практическата 
дейност по възстановяване на пояса след проведена 100% техническа сеч, планирана по ГСП. 
 
 

Теренно посещение на предварително избрани защитни горски пояси на 
територията на ТП „ДГС Добрич“, 20 май 2022 



Теренно посещение на ясенови защитни горски пояси на територията на ТП 
„ДГС Добрич“, 20 май 2022 

ДГС Добрич, подотдел 1044-в  



Теренно посещение на ясенови защитни горски пояси на територията на ТП 
„ДГС Добрич“, 20 май 2022 

ДГС Добрич, подотдел 1047-а  



Теренно посещение на церов защитен горски пояс на територията на ТП 
„ДГС Добрич“, 20 май 2022 

ДГС Добрич, подотдел 1044-з  



Теренно посещение на залесяване с жълъд, след проведена 100% 
техническа сеч (подотдел 1072-а), 20 май 2022 



Теренно посещение на залесяване с жълъд, след проведена 100% 
техническа сеч (подотдел 1072-а), 20 май 2022 

Засаден през 2019 г. церов жълъд 



Теренно посещение на залесяване със жълъд, след проведена 100% 
техническа сеч (подотдел 1072-а), 20 май 2022 



Теренно посещение на залесяване със жълъд, след проведена 100% 
техническа сеч (подотдел 1072-а), 20 май 2022 

Обмяна на опит и идеи между наука и практика 



Теренно посещение на залесяване с жълъд, след проведена 100% 
техническа сеч (подотдел 1072-а), 20 май 2022 



Представяне на дистанционно управляем летателен апарат 
(дрон), закупен по проект BG06RDNP001-8.004-0013 

“Предотвратяване и ограничаване на разпространението 
на вредители и болести в териториалния обхват на 

Лесозащитна станция – гр. Варна”  
 

20 май 2022  
 
 

С него се обследват горски територии за съхнене и обезлистване. 
Дронът ще се използва и за дребноплощно третиране на срещу болести 

и вредители. 



Подготовка за заснемане над отдел 1044-в 



Заснемане над отдел 1044-в 



Представяне възможностите за въздушно пръскане дрон над отдел 1072-а, 
(демонстрация с вода)  



Представяне на презентации в зала “Европа” на областна 
администрация – гр. Добрич 

 
„Предприемане на спешни мерки за възстановяване и 

подобряване на фитосанитарното състояние на защитните 
горски пояси, чрез използване на дървесни видове, 

устойчиви на климатичните промени“  
  

„Фитосанитарното състояние на защитните горски пояси“, и 
последваща дискусия  

 
20 май 2022  



Откриване на дискусионната част на работната среща 

Срещата бе открита с 
приветствени слова от зам. 
министър Иван Христанов и инж. 
Филип Ковашки, и.д. изп. 
директор на ИАГ. Зам.-
министърът на МОСВ, инж. Тома 
Белев, се включи дистанционно и 
изрази мнение, че е необходимо 
да бъде разширен опита по 
създаването на ЗГП, тъй като има 
проблем с обезлесяването, който 
води до загуба на биологично 
разнообразие.  



Дискусионна част на работната среща 

Участието в дискусионната част беше хибридно – 
присъствено в залата и дистанционно, чрез 
използваната от ИАГ платформа WebEx. 



По-важни заключения от работната среща 

• По-важните заключения, които направи модератора на срещата, са: 

• Да се отделят финансови средства по оперативните програми и други източници за 
финансиране, които да се насочат към горските и ловни стопанства за осигуряване на 
машинна техника, с които да се възстановяват, отглеждат и поддържат поясите. 

• Да се извърши картиране и повторно проучване на климатичните условия в района на 
Добруджа в условията на променящ се климат. Целта е да се изберат подходящи дървесни 
видове за залесяване.  

• Да се установят на терена поясите в територии, различни от горските и със собственост, 
различна от държавната публична и да се решат проблемите с кадастъра.  

• Да се проучи възможността за допускане на залесяване с неместни видове, които са 
забранени от горската сертификация за устойчиво управление, но проявяват резистентност 
срещу биотични фактори и устойчивост на абиотични фактори на средата. 

• Да се произведат и използват медоносни видове за залесяване в защитните горски пояси. 

• Проблемите да се поставят и решат на междуинституционално ниво, с участници от МЗм, 
МОСВ, ИАГ, ЛТУ, НПО, ДП, ДГС, ДЛС и др.  

 



Предложения за последващи действия 

• Представените презентации, допълнени със снимки от теренното представяне на 
летателната техника на ЛЗС Варна, да бъдат предоставени на участниците в срещата за 
сведение. 

• Да се пристъпи към актуализиране на указанията за стопанисване на защитните горски 
пояси (рег. №ИАГ-34291/07.10.2014 г.), като се разреши провеждането на 100% санитарна 
и/или принудителна сеч за защитните горски пояси с лошо здравословно състояние, по реда 
на чл. 106 от ЗГ. Предвид защитните функции на поясите като мелиоративни съоръжения, 
следва след провеждане на сечта, незабавно да се организират съответните лесокултурни 
дейности за тяхното изкуствено възобновяване с подходящи за целта дървесни видове. 

• При промяна или актуализиране на Наредба №8 за сечите в горите да се предвиди 
провеждането на 100% санитарна и/или принудителна сеч за защитните горски пояси с 
лошо здравословно състояние, по реда на чл. 106 от ЗГ. 

• Да се състави детайлен списък (по стопанства) на подотделите, които представляват 
защитни горски пояси и не са публична държавна собственост. 

• След обобщаване на информацията от мониторинга на фитосанитарното състояние на 
защитните горски пояси в Добруджа, да се сформира работна група, съгласно утвърдения от 
министъра на земеделието доклад, (рег. № ИАГ-2522/02.02.2022 г.), която да подпомогне 
работата по съставянето на Националния план за възстановяване на традиционни горски 
ландшафти, в т. ч. подновяването на защитните горски пояси с влошено здравословно 
състояние. 



С благодарности към 
организаторите и 

участниците на събитието! 


