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абстракт: представена е кратка история на лесозащитната дейност в България – про-
блемите и условията, които водят до организирана лесозащита, създаването, развитието и 
управлението на трите лесозащитни станции в страната – София, пловдив и Варна. Накратко 
са представени основните достижения по десетилетия, както и действащата в момента органи-
зация на лесозащитата в България. 
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през 2020 г. се навършват 60 години от създаването на лесозащитните станции 
(лЗС) в България. Те са специализирани териториални звена към изпълнителната 
агенция по горите, създадени с цел да осигурят защитата на горските територии от 
болести, вредители и други повреди и да участват в създаването и отглеждането на 
здрави, устойчиви и високопродуктивни гори. добрата организация и функциони-
ране на лесозащитата след създаването на станциите са способствали намаляване 
на каламитетите и епифитотиите. понастоящем в годишните прогнози на лесоза-
щитните мероприятия предвидените площи са от порядъка на хиляди декари, кое-
то е изключително малко на фона на милионите декари третирани през миналото 
столетие.

кратка история на Лесозащитата

историческият анализ върху развитието на растителната защита (цанков, 
Найденов, 2012), в това число и тази на горите, у нас и в световен мащаб показва, 
че от началото на XX в. и особено след първата му половина, методите и средствата 
на класическата растителна защита не могат да отговорят на практическите потреб-
ности на лесозащитата и новите предизвикателства пред нея. Здравето на горите се 
определя не от само от наличието на насекомни вредители и патогенни организми, но 
и от начина на стопанисването им, от провеждането на отгледни, възобновителни и 
санитарни сечи, от промяната на структурата на насажденията. Нека си припомним 
думите на нашия уважаван колега д-р инж. Тодор Чернев: „Не може да бъде добър ле-
созащитник този колега, който не е добър лесовъд“. Оттук идва и отговорът на онези 
гласове, които и днес предлагат проблемите на лесозащитата да се решават от специа-
листите по обща растителна защита, т.е. от специалистите в Българската агенция по 
безопасност на храните (БАБХ) и регионалните ѝ поделения.
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възникване на идеята за организирана Лесозащита

до 1960 г. лесозащитата се изразява само в провеждане на борба срещу стопански 
значими вредни насекоми в горите, като често се допускат масови обезлиствания. първите 
съобщения за вредители в горите на България датират от 1896 г., когато Йордан Митрев 
описва масова поява на корояди в Рило-манастирските гори и свързва този каламитет със 
случилите се повреди от вятър, а петър Беров, окръжен горски инспектор в София, съоб-
щава за щети от корояди във Витоша и Рила планина. по-късно Методи Русков и Тодор 
димитров проучват короядите и свързват появата им с ветровали и снеговали. Същата 
година Стойко петков, окръжен горски инспектор във Враца, прави първото лесопатоло-
гично обследване на каламитета от гъботворка в района на окръга и разработва мерките 
за механична борба с вредителя. В своята разработка той дава и пълни определения за 
видовете повреди, дължащи се на екстремни климатични фактори, както и на методите 
за минимизиране щетите от тях. Окръжният управител на Трънски окръг, Христо Марков 
съобщава за наличието на пеперуда-монахиня по иглолистните гори и на златозадка по 
широколистните насаждения в окръга. Според Стефанов (1960) в края на XIX век, в на-
шите дъбови и смесени широколистни гори са наблюдавани масови размножения на насе-
комни вредители, като гъботворката (Lymantria dispar) преминава в каламитет. В началото 
на XX век в нашата страна започват и първите сериозни проучвания върху флората и фа-
уната, като наред с полезните растения и насекоми се изучават видовият състав, биологи-
ята, екологията и загубите, които причиняват вредните представители на растителния и 
животинския свят. появилите се проблеми поставят задача пред научните работници да 
работят усилено по диагностициране и проучване на наличната литература и сведения-
та за вредителите и болестите в селското и горското стопанство. последвалите години са 
основополагащи за лесозащитата в България. В исторически аспект през двадесети век 
има няколко важни събития, трасиращи пътя на научно-изследователската и практическа 
работа по изясняване видовия състав на болестите и насекомните вредители в горите и 
разработване на приложими и ефективни лесозащитни мероприятия:

Събития в научната област

1906 г. През 1906 г. Константин Малков описва Septoria salicicola като болест по листата на върбите и 
Mycrosphaerella maculiformis като причинител на брашнестата мана (пепелницата) по листата на 
дъбовете. Така в Земеделската опитна станция в село Садово се поставя началото на организираната 
растителна защита, в т. ч. и в горското стопанство.

1909 г. Създават се Българското ентомологично дружество (БЕД) и Българското ботаническо дружество, 
които имат голям принос към развитието на горското защитно дело. БЕД изучава насекомната фауна в 
страната и опазването на растенията от вредители, и издава научно списание „Известия на Българското 
ентомологично дружество“, в което публикува резултатите от проучвания както в нашата страна, така 
и в чужбина. Академик Иван Буреш, д-р Кръстю Тулешков, Петър Чорбаджиев, Димитър Йоакимов 
и проф. Методи Русков поставят началото на проучването на насекомната фауна в горите на България 
и разработват някои лесозащитни мероприятия. През 1992 г. с участието на учени от ИГ при БАН, 
Института по защита на растенията (ИЗР), Аграрния университет в гр. Пловдив, след 38-годишно 
прекъсване дружеството подновява дейността си. Към настоящия момент председател на Българското 
ентопологично дружество е проф. д-р Георги Цанков.

1928 г. Създава се „Служба за горско опитно дело“, която през 1963 г. се преименува на Институт за гора-
та. Първият специализиран отдел „Растителна защита“ е създаден през 1942 г. В годините променя 
името си и към момента се нарича секция „Горска ентомология, фитопатология и ловна фауна“ с 
ръководител проф. дсн Пламен Мирчев.
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1935 г. Създава се Институт за защита на растенията, който понастоящем е част от Институт по 
почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“.

Преподавателска дейност

1925 г. Създава се Агрономо-лесовъдния факултет към Софийския университет, а към него и катедрата 
по растителна защита, с която се полагат и основите на лесозащитата във висшето образование.

1947 г. Създава се катедра „Лесоопазване“ към Лесовъдния факултет на новосъздадената Селскостопанска 
академия, с ръководител проф. Димитър Стефанов. 

1953 г. Създава се Висш лесотехнически университет (ВЛТИ), с което лесозащита се отделя като отделно 
научно направление от общата растителна защита.

1962 г. Във ВЛТИ се създава катедра „Лесозащита и ловно стопанство“ с ръководител проф. Бонко Зашев. 
Към момента катедрата се нарича „Патология на растенията и химия“. 

Издаване на учебна и научна литература

1930 г. Издаден е списък на констатираните в България причинители на болести по растенията.

1934 г. Издаден е първи учебник по лесоохрана с автор проф. Тодор Димитров, който е и първият професор 
по лесовъдство в България. В него са цитирани разработките в областта на горската ентомология 
и фитопатология, автори на които са Дреновски, Дренски, Русков, Йоакимов, Григориев, Дончев и 
други учени в областта на лесозащитата. 

1939 г. Издаден е първият учебник по „Горска патология“ от изтъкнатия български учен, един от първите 
вирусолози в растителната защита, проф. Димитър Атанасов-Стригачев. В много отношения 
учебникът е актуален и днес, в него са описани, както познати, така и непознати в страната 
заболявания по горско-дървесната растителност.

1949 г. Издаден и преизданен през 1950 г., е учебник „Лесоопазване“ на проф. Димитър Стефанов.

1957 г. Издадена е библиография и каталог на всички установени до 1950 г. вредни насекоми за селското 
и горското стопанство в България, с автори акад. Иван Буреш и проф. Асен Лазаров.

Организация на лесозащитата в горското ведомство преди създаване на лесозащитните станции

1951 г. Създава се Управление на горите към Министерския съвет, с отдел „Охрана и защита на горите“ 
със сектор „Борба с вредители и болести“. Така се поставя началото на организираната дейност по 
защита на горите от вредители и болести на ниво горско ведомство.

1958 г. Към Министерство на земеделието и горите се формира сектор „Борба с вредители и болести“.

Международни дейности

1958 г. Първа международна конференция по биологична борба в Прага, Чехословакия. Българските 
делегати са били проф. Димитър Стефанов и доц. д-р Роза Григорова.

създаване на Лесозащитните станции в градовете софия,  
пЛовдив и варна 

В своето академично слово през септември 1948 г., по случай избирането му за 
професор в Агрономо-лесовъдния факултет на Софийския университет, проф. димитър 
Стефанов изнася лекция на тема „Масови повреди от абиотично и биотично естество в 
нашите гори“. На нея той за първи път дава цялостна характеристика на здравословно-
то състояние на горите в България и поставя въпроса за изграждането на организира-
на лесозащита в нашата страна. Учен с изключителна подготовка и всеотдайност, той 
подчертава, че влошаването на здравословното състояние на българските гори изис-
ква създаването на специализирани звена за проучване и анализиране на проблемите 
в това направление и разработване на мероприятия за оздравяването на горите. проф. 
Стефанов изтъква и необходимостта от прилагане на постигнатите научни достижения в 
практиката с цел подобряване защитата на горските насаждения и култури от насекомни 
вредители, гъбни болести и др. първата крачка в това направление е назначаването на 
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референти по лесозащита към централното горско ведомство и неговите окръжни по-
деления. Неговите усилия се увенчават с успех в началото на шестдесетте години на ХХ 
век, когато проучвайки опита на другите европейски страни и преди всичко на полша, 
Съветския съюз и Югославия, проф. димитър Стефанов, инж. Боньо петков, инж. Тодор 
Балов, инж. Васил Вътов, инж. Боян Александров и доц. иванка даскалова предлагат съз-
даването на лесозащитни станции. 

На 1 март 1960 г., по решение на Министерството на горите и горската промишле-
ност, започват работа три лесозащитни станции в България, със седалища в гр. София, гр. 
Варна и гр. пловдив. първата създадена станция е в гр. София и отговаря за здравослов-
ното състояние на горите в част от Северна България, София, Благоевград. лесозащитната 
станция в гр. Варна, отговаря за североизточната и източната част на страната, а лЗС – гр. 
пловдив отговаря за част от южна България. при възникването на идеята за създаването 
на лесозащитните станции, акад. Мако даков подчертава, че те трябва да бъдат мост меж-
ду науката и практиката. Специфичната роля на лесозащитните станции, като свързващо 
звено в системата на горите, за конкретно приложение на научните изследвания в облас-
тта на лесозащитата, определя както значимостта им, така и техните отговорности.

След създаването на лесозащитните станции, лесозащитата в страната ни придо-
бива научно-приложен характер и се поставя началото на лесопатологичния мониторинг. 
Главните задачи на станциите са да оценят здравословното състояние на горите, съобраз-
но биологичните особености и закономерностите в популационната динамика на сто-
пански значимите насекоми и екологичните особености на фитопатогените болестите да 
прогнозират разпространението им, да предпишат профилактични и карантинни меро-
приятия за провеждане на борбата с тях, да оказват методическо ръководство и извърш-
ват контрол по защита на горите. Задачите на станциите се обезпечават чрез провеждане 
на наблюдения, обследвания и сигнализация за появата, развитието и разпространение-
то на причинителите на болести, насекоми, плевели и други вредители; чрез извършване 
на оценка и мониторинг за въздействието на абиотични и биотични фактори върху със-
тоянието на горскодървесната растителност; чрез провеждане на растително-защитни 
мероприятия и борба с вредителите, включваща биологични, химични, физико-механич-
ни и интегрирани методи и средства. Развитието и достиженията на станциите в периода 
от 1960 до 2000 г. е както следва:

1960-1970 г.
Структуриране и диференциране на задачите на станциите; изграждане на нормативна база и полагане 
основите на лесопатологичния мониторинг; установяване на ентомопатологичния комплекс в българските 
гори, проучване комплекса на полезните насекоми: паразити и хищници; оборудване на лаборатории.

1964 г.

С активното участие на доц. д-р Евгения Виденова от ИЗР-София, ЛЗС-Пловдив извежда 
първия лабораторен опит с прилагането на бактерията Bacillus thuringiensis срещу гъсеници 
на гъботворка, златозадка и борова процесионка. 

След ветровала през 1961 г. в Западните Родопи, колектив от ИГ и ЛЗС Пловдив, за първи път 
разработва и прилага в практиката систематизиран комплекс от мерки за предотвратяване на 
масово разпространение на стъблените насекоми – голям горски градинар, върхов корояд, 
типограф, халкограф и елов кривозъб корояд.

1969 г. Авиобиологична борба срещу боровата процесионка с бактериален препарат Ентобактерин 
на територията на ЛЗС Пловдив, с което се поставя началото на прилагането на бактериални 
препарати в България срещу вредители в горите.
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1971-1980 г.
Полагат се основите на интегрираната лесозащита, усвояват се технологии за производство на 
ентомопатогенни организми и хищници разселване на полезна ентомофауна, горски мравки, правят 
се първи опити за прилагане на биологични и хормонални продукти в лесозащитата. Организиране и 
провеждане на следдипломна квалификация по лесозащита на специалисти от станциите и служителите 
в структурите и подструктурите на горското ведомство.

1971-1974 г. В станциите се създават лаборатории за развъждане на паразитни насекоми, като в ЛЗС Плов-
див за първи път в страната е внедрена в практиката технологията за изолация, размножава-
не и разселване на яйцеяда Trichogramma embryophagum за биологична борба със зимната 
летораслозавивачка.

1973 г. Първи опит за колонизация на яйцеяда Oоencyrtus kuwanae в нападнати от гъботворка 
широколистни насаждения на територията на ЛЗС Пловдив. Създава се методика за 
биологична борба с този вредител, която от 1984 г. се прилага и на територията на другите 
две станции.

1973-1974 г. Експертна група от ИГ при БАН, ЛЗС, Опитна станция – Свищов извършва експертни 
оценки на съхненето на тополовите култури извън естествения им ареал на разпространение 
и разработва програма за намаляване на щетите от съхненето.

1977-1980 г. Извършва се експертна оценка за съхненето на издънковите дъбови насаждения в Източна 
Стара планина от колектив включващ експерти от ВЛТИ, ИГ при БАН, Опитна станция по 
дъбовите гори-Бургас и регионалните структури в района.

Извършва се комплексно лесопатологично обследване на ореховите култури в Североизточна 
България и някои други райони.

1981-1990 г.
В периода от 1984 до 1996 г. се преминава към масово приложение на биологични и хормонални растително-
защитни продукти срещу основните насекомни вредители по горите. 
За първи път в лесозащитната практика в нашата страна се прилага хормоналният растително-защитен 
продукт Димилин 480 СК за ултрамалообемно третиране.
Взети са участия в редица международни научни конференции и съвещания.

1982-1983 г. През 1982 г., група експерти от Китайската Народна Република посещават нашата страна 
с цел запознаване със състоянието на тополовите култури у нас и научните проучвания и 
практическата работата свързана с болести и насекомни вредители и селекция на тополите. 
През 1893 г. наша делегация върна визитата, но не се стигна до разработването на договор за 
сътрудничество.

1983 г. Във връзка с изпълнението на плана за пряко научно-техническо сътрудничество между Народна 
Република България и Република Франция, през есента на 1983 г. се провежда Българо-френски 
симпозиум на тема: «Създаване и отглеждане на интензивни горски култури“. Представени са 
доклади по лесозащита от проф. д-р Барнар Тари – член на Френската академия на науките и 
председател на работната група по Болести към Международната комисия по тополите (МКТ) 
при ФАО, д-р Жак Пино – ръководител на лабораторията по горска патология към ИНРА-Фран-
ция; доц. д-р Янчо Найденов, д-р Николай Бочев, Стоян Захов от България.

1984 г. На територията на ЛЗС Пловдив са използвани феромонови уловки за корояди, за 
ограничаване на разпространението и нападенията от тях.

Балканска научна конференция: “Проучване, опазване и използване на горските ресурси“, с 
обособена секция по Болести и насекомни вредители по горите.

Белгийският проф. д-р Велдеман посещава страната ни във връзка със съвместни разработки 
със Станцията по фитопатология в Мерелбеке и с тополовата станция в Грамонт-Белгия. 
Проведена е работна среща в Опитна станция – Свищов и Лесозащитна станция – Варна, с 
участие на представители от трите ЛЗС; изнесени са лекции в Горско стопански комбинат (по-
късно РДГ) Пловдив, Бургас, Варна, Русе, В. Търново. През 1985 г., двама наши специалисти 
посещават Белгия и се запознават с работата по лесозащита и в Нидерландия.

1985 г. С активното участие на специалисти от ИГ при БАН, в района на ЛЗС София е изпитан е 
биологичен препарат на базата на полиедрения вирус срещу ръждивата борова листна оса.
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1986 г. Международно съвещание по лесозащита, Крайморие, с участие на специалисти от Румъния, 
бившия Съветски съюз, Република Франция и Федерална Република Германия.

В силно увредените горски екосистеми от ветровал в Западните Родопи успешно са повторени 
лесозащитните мероприятия от подобно бедствие, случило се през 1961 г.

1988-1989 г. Извършени са съвместни разработки с Института по тополите в Нови Сад, със Станцията по 
фитопатология в Мерелбеке, с тополовата станция в Грамонт-Белгия; с тополовия институт 
в Казале Монферато-Италия.

1989 г. За първи път е направен опит за внасяне на трихограма чрез авиотехника срещу зимната 
летораслозавивачка в борови култури.

1991-2000 г.
Извършват се редица експертни оценки и съвещания по лесозащита през 1993, 1994 и 1995 г.
Изпитват се и се внедряват биологични и хормонални продукти за растителна защита при почти всички 
листогризещи насекоми. 
В началото на XXI век биологичната борба при масово разпространените листогризещи насекоми в 
горите на България достигна 80 %, което нареди страната ни на челно място в Света.

1991 г. Интердисциплинарен колектив извършва експертна оценка за съхненето на иглолистните 
култури.

1993-1995 г. Организират се едноседмични курсове по лесозащита към учебния център на Комитета по 
горите в Боровец, с участие на експерти на ФАО благодарение на договорите по Туинг-
проектите с Германия.

1994 г. Колектив от ЛЗС София, ИГ при БАН по разпореждане на Националната служба по защита 
на растенията (днешна БАБХ) изпитва и регистрира за приложение срещу листогризещите 
насекоми в горите биологичен продукт „Спинозад“, произведен на базата на Saccharopolyspora 
spinosa. Засега той е единствения биопродукт, регистриран у нас за борба с ръждивата борова 
листна оса.

1997 г. По програма за борба с гъботворката в Учебния център „Св. Иван Рилски“ в Боровец, в РДГ 
Берковица и РДГ Ловеч, американски експерти при ФАО изнесоха лекции за абиоборба с 
гъботворката с препарати на базата на Baccillus thuringiensis. В процеса на обучението и в дис-
кусиите е установено, че в САЩ не се работи в такива мащаби с ултрамалообемно третиране 
и експертите на ФАО научиха повече за него, както и за начина на калиброване (настройване 
на разпръсквачите на системата „Макроинер“ за определената доза на третиране) на уредбите 
за разпръскване и управлението на качеството на третирането от нашите експерти. Немските 
специалисти признават, че по приложение на съвременните способи и методи на лесозащита 
не превъзхождат сериозно българските си колеги и двете страни могат взаимно да се обогатят.

1999 г. Извършена е първата успешна интродукция на ентомопатогенната гъба по гъботворката 
Enthomophaga maimaiga.

1995-1999 г. С активно участие на експерти от станциите ИГ при БАН беше разработена технология за 
ултрамалообемно третиране с биопродукта Трейсър, Димилин 480 СК, както и регистрацията 
и приложението на продукта „Мимик“

2001-2010 г. 
Периодът се характеризира с извършване на интензивен мониторинг и редица лесозащитни мероприятия, 
като ултрамалообемно авио третиране срещу листогризещи насекомни вредители в иглолистните и 
широколистните гори. Извеждат се санитарни сечи в увредени гори от биотични и абиотични фактори, 
в т.ч. и случилите се през 2007 г. ледоломни увреждания в Стара планина, засегнали предимно букови гори 
с обща площ от 63800 дка. 
С активното участие на специалисти от ЛЗС София е изпитан и регистриран продуктът „Арбинол“ 
за ограничаване на повредите по фиданките, нанасяни от зайци и сърни, както и агрикол, предпазващ 
фиданките при залесяване от просушаване.
От 2003 г. редовно се провежда фитосанитарен мониторинг на карантинни вредители, от експертна 
група включваща експерти от ЛЗС и Централната лаборатория по фитосанитарен контрол към 
Изпълнителната агенция по храните (понастоящем Централна лаборатория по карантина на растенията 
към БАБХ).
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през годините наши колеги лесозащитници, са взимали участие в редица меж-
дународни прояви в европа, имали са двустранно и многостранно сътрудничество със 
страните Югославия, Румъния, Гърция, Сърбия, Словакия, Северна Македония, Турция, 
Белгия, италия, Франция, Холандия, САЩ, Куба и др. Български лесозащитници са раз-
работили дисертационни теми в Съветския съюз. 

през септември 1996 година по поръчение на Международната комисия по топо-
лите проф. Ван Краянорд-Нова Зенладия член на изпълнителния комитет (иК) на МКТ 
при ФАО, посети България. проведени бяха работни срещи в МГГп с първия зам.ми-
нистър и председател на Националната комисия по тополите инж. иван Груев, посетени 
бяха иГ при БАН, лЗС – гр. София, Опитна станция – гр. Свищов. В края на посещението 
бе оценена високо организацията на тополовото стопанство и лесозащитата в страната, 
което намери отражение и в доклада му пред иК на МКТ.

признание за добрата организация и качествата на лесозащитата и тополовото 
стопанство в България е високата оценка от страна на проф. Жан пиетро Челерино ди-
ректор на института по защита на горите в Торино и експерт по горска фитопатология 
и тополови култури при ФАО, посетил страната ни през 2002 г. по поръчение на депар-
тамента по горите към ФАО. проведени бяха работни срещи в лЗС-пловдив, ОСБГдВ-
Свищов, в РдГ ловеч и РдГ пловдив, както и работна среща с лекция в учебен център 
„Горско училище“ – Боровец. 

В ежедневната си работа лесозащитните станции поддържат тясно сътрудничест-
во със специалистите от изпълнителната агенция по горите и териториалните й поде-
ления (Регионалните дирекции по горите), от държавните предприятия и държавните 
горски и ловни стопанства. Ръководители и експерти работили в централното ведомство 
по горите, понастоящем изпълнителна агенция по горите, и като пряко ангажирани с 
лесозащитата са били: инж. Тодор Балов, д-р инж. Васил Вътов, инж. Боян Александров, 
инж. иван Терзиев, инж. Стоян Захов, инж. Ромил Бобев, нж. Красимира Тошкова, инж. 
иван Българиев, инж. драгомир Христов, Владимир Константинов, инж. Стефан Балов, 
инж. илиян Мутафчийски и др. изпълнителната агенция по горите финансира изгот-
вянето и издаването на книгата „лесозащитата в България“ (2012), в която е направен 
обстоен преглед на създаването и развитието на лесозащитата в страната ни.

Безценна е помощта от страна на Държавните предприятия и техните терито-
риални поделения, които допринасят за повишаване на квалификацията на лесовъдския 
си персонал чрез организиране на обучения (1992-1994 г.), издаване на бюлетин по лесо-
защита в периода 1991-1994 година, финансиране на образователни материали („Често 
срещани насекомни вредители по иглолистните дървесни видове“, с съавторство с лСЗ 
пловдив) и информационни брошури (2017, 2020 г.), както и сборник с докладите от про-
веденото съвещание през 2016 г. на тема „перспективи и насоки за стопанисването на 
изкуствено създадените иглолистни гори“. 

Безценно е методическото ръководство и съдействие на учените от института 
за гората при БАН, които според конкретните лесопатологични и екологични усло-
вия и нуждите на практиката са проучили биологията, екологията и биологичните 
мерките за ограничаване на повредите от гъботворка, борова процесионка, педомерки, 
листозавивачки, както и ентомофауната по тополите, кестена, орехите и др. първите 
научни сътрудници в института за гората, започнали лесозащитна научно-изследо-
вателска дейност през 40-те години на XX-ти век, са доц.  пенка цанова, доц. Марин 
Керемидчиев, а по-късно – проф. д-р Георги цанков, доц. д-р Роза Григорова, чл. кор. 
дсн Боян Роснев, доц. Рая Гатева, доц. д-р петър петров, доц. д-р димитър пенев, както 
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и д-р Силвия Тодорова, която днес ръководи фирма за биологична борба с неприяте-
лите по растенията в Канада и други. понастоящем научната дейност и обучаването на 
млади докторанти в областта на лесозащитата се осъществява от чл. кор. дсн пламен 
Мирчев, проф. дсн Георги Георгиев, проф. д-р Маргарита Георгиева, с активното учас-
тие на проф. д-р даниела пиларска от Института по биоразнообразие и екосистем-
ни изследвания при БАН. 

Още в началото на организираната лесозащита и създаването на станциите 
се работи в тясно сътрудничество с Висшия лесотехнически институт (понастоящем 
Лесотехнически университет) в лицето на проф. димитър Стефанов, проф. Бонко 
Зашев, доц. иванка даскалова, проф. д-р Георги Ганчев. Значителен е приносът на учени-
те-преподаватели в лесотехническия университет сред които доц. д-р Стефан Мирчев†, 
доц. д-р динко Овчаров, проф. д-р Соня Бенчева, проф. д-р Анелия пенчева, доц. д-р 
данаил дойчев, гл. ас. д-р Николай Зафиров и др., които в годините са проучили редица 
ентомологични и фитопатологични проблеми и дават основните знания по горска енто-
мология и фитопатология на младите колеги лесовъди. В резултат на съвместната работа 
на лТУ и иГ при БАН през 2006 г., финансирано от Министерството на земеделието и 
горите в лицето на Националното управление на горите, излиза от печат Ръководство по 
защита на горите в две части. 

изключително полезни са било съвместните разработки с Аграрния университет 
в пловдив в лицето на професорите Сенгалевич и дириманов, както и Института за за-
щита на растенията в гр. Костинброд в лицето на доц. евгения Виденова, Института 
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по микробиология, доц. д-р Роза Григорова, които заедно с доц. Марин Керемидчиев, 
проф. д-р Георги цанков, проф. д-р Георги Ганчев въвеждат биологичната борба в лесоза-
щитата. проф. цанков е председател на постоянната комисия за биологична борба към 
Международната организация за биологична борба. под неговото научно ръководство са 
проведени редица международни научни конференции по биологична защита в горите (в 
гр. Бургас през 1986г., в Грузия през 1989 г. и в полша през 1994 г.).

Съществен принос в областта на лесозащитата има и проф. д-р Стоян Златанов. 
през 1951 г. той започва работа в Института по пшеницата и слънчогледа в гр. 
Генерал Тошево, като асистент по лесозащита и работи по проблемите на фитосани-
тарното състояние на полезащитните пояси в добруджа. В резултат на влечението му 
към лесовъдската наука през 1963 г. започва работа в Опитната станция по дъбови-
те гори в гр. Бургас и разработва лесоекологичния подход при изграждането на ин-
тегрираната растителна защита в горите, проучва полезната ентомофауна по вредните 
насекоми в Странджа и източна Стара планина и възможностите за прилагане на би-
ологичните продукти срещу вредителите по горите. На базата на своите проучвания 
той съставя илюстрована монография „Насекомни вредители по дъба България“, която 
е единствена за нашата страна. избран е за професор през 1970 година и е назначен за 
директор в Опитната станция по дъбовите гори в гр. Бургас.

Станцията по дъбовите гори, както и Станцията за бързорастящи горскодървес-
ни видове в гр. Свищов, са структури, които също имат принос в развитието на лесоза-
щитата. В тях активно са работили видни лесозащитници като доц. д-р Здравко Сталев, 
занимаващ се с проблемите с черния имел, ентомофауната в иглолистните и широколист-
ните гори в района на планината Странджа и паразитния комплекс по тях; доц. д-р Янчо 
Найденов, проф. дсн Георги Георгиев и проф. д-р Соня Бенчева, работили самостоятелно 
и съвместно по фитопатологичните и ентомологични проблеми в тополовите култури и 
др. Устойчивостта на тополите и върбите на болести и насекоми е приложена на по-късен 
етап при създаването на нови устойчиви клонове тополи. Тези разработки са извършени 
съвместно с Тополовия институт в Нови Сад, Станцията по фитопатология в Гранд – 
Белгия, института по тополовите култури в Казале Монферато – италия и центъра по 
изследвания в горите в Рим и тополовата станция в джередсберген – Белгия. през 1971 г. 
страната ни става член на Международната комисия по тополите.

Във връзка с въздушното пръскане като част от лесозащитните дейности в гори-
те, лесозащитните станции са имали тясна връзка със специализираната селскосто-
панска авиация. След 1990 г. услугата за авиоборба се предоставя от частни фирми. 
Според действащата към момента организация в системата на горите и действащата 
нормативна уредба в страната за ползване на тази услуга държавните предприятия 
трябва да сключат договор за ползването й.

представители на гореописаните институции влизат в създадената през 1985 г. 
Национална комисия по лесозащита, която е консултативен орган към горското ведомство.

В момента трите лесозащитни станции в България работят в тясна връзка и с 
учени и експерти от иГ при БАН, лТУ, пловдивски университет, института по биораз-
нообразие и екосистемни изследвания при БАН, централната лаборатория по каран-
тина на растенията и други. От 2003 г., съвместно с Българската агенция по безопас-
ност на храните в страната се осъществява фитосанитарен мониторинг на карантинни 
вредители и болести по горски видове, които са важни за цялата европейска общност.

Районът на лесозащитна станция гр. София обхваща горски територии от 1 808 
400 hа. В териториалния обхват на станцията са разположени шест регионални дирекции 
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по горите (Берковица, Благоевград, Велико Търново, Кюстендил, ловеч, София), шест 
природни парка, както и поделенията на три държавни горски предприятия – ЮЗдп 
гр. Благоевград, СЗдп гр. Враца и Сцдп гр. Габрово. Територията е разположена в поч-
ти всички климатични райони на България. Надморската височина се движи от 25 м по 
поречието на река дунав и вътрешните реки до 2925 m (връх Мусала). В хоризонтално и 
вертикално направление са обхванати няколко растителни пояса и изключително разно-
образни горски месторастения и многобройни типове гори.

Общата площ на горите, за чието фитосанитарно състояние отговаря лЗС 
пловдив, е 1 180 959 hа, разположени в Горно-тракийската низина и по склоновете на 
централна Стара планина, Средна гора, Родопите, Сакар и Североизточна Рила. В нея 
попадат териториите на РдГ Кърджали, пазарджик, пловдив, Смолян и Стара Загора, 
както и поделенията на Юцдп – гр. Смолян и част от Юидп – гр. Сливен. Общата площ 
на иглолистните гори в района на лЗС пловдив е 522 695 hа, с най-голямо участие на бял 
бор, смърч, черен бор и обикновена ела. Общата площ на широколистните гори в района 
на лЗС пловдив е 658 264 hа, с най-голямо участие на дъбовите и буковите гори.

Територията на лесозащитна станция гр. Варна е с обща площ от 1 109 734 hа, в т.ч. 
иглолистни гори 103 998 hа и широколистни 1 005 736 hа. В района на станцията са разпо-
ложени пет регионални дирекции по горите, пет природни парка, както и поделенията на 
три държавни горски предприятия – Шумен, Габрово и Сливен. Около 95% от територия-
та на лесозащитна станция-Варна е заета от естествени и изкуствени широколистните 
гори. Останалата част са изкуствени насаждения от черен и бял бор, смърч, дугласка ела и 
др. по-важните гори са дъбови формации в долния равнинно-хълмист и хълмисто-пред-

Териториален обхват на лесозащитните станции към 2020 г.
Territorial scope of forest protection stations, 2020

Териториален обхват и физико-географска характеристика на лесозащитните станции към 2020 г. 
Territorial scope of forest protection stations, 2020 

 
.bg, petiape@gmail.com 
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планински район на дъбовите, крайречни и лонгозни типове гори, създадени по поре-
чията на реките дунав, Камчия, Тунджа, Ропотамо, чисти и смесени букови насаждения 
в планинския пояс. В района на лЗС Варна се намират около 6,4 хил. hа защитни горски 
пояси, в които главно участие имат цер, летен дъб, липа, ясен, гледичия и др.

ръководитеЛи на Лесозащитните станции в БъЛгария

през годините водещи специалисти по лесозащита са били директори и служи-
тели в лесозащитните станции. повечето от тях са оставили трайни следи в лесозащит-
ната практика и наука. 

Лесозащитна станция – софия

първи директор на лЗС София от 1960 до 1971 г. е д-р инж. Васил Вътов, който 
през 1973 г. защитава една от първите дисертации по лесозащита, свързана със загубите на 
прираст в нападнати от гъботворката благуново-церови гори и целесъобразността за про-
веждане на борба с нея. под негово ръководство и със съдействието на научни работници 
от института по растителна защита, специалистите от лЗС София извършават проучване 
за използване на биологични препарати и биологични агенти, като червена горска мравка 
и паразитни насекоми. Автор и съавтор е на повече от 30 статии за защитата на горите, 
както и на редица инструкции, наръчници и сборници за охрана и защита на горите.

Организаторските качества на втория директор на станцията, инж. иван Терзиев, 
(от 1971 до 1984 г.) създават условия за ефективна лесозащита и израстване на станцията 
като авторитетното учреждение в системата на горите. 

На базата на широките си и задълбочени научни познания третия директор на 
станцията, инж. Стоян Захов (от 1984 до 1988 г.) внедрява редица методи за прогнозиране 
на каламитетните нападения и провеждане на борба с насекомните вредители по горите. 
Съавтор и автор е на повече от 70 научни публикации и трудове, свързани с мастилената 
болест, кореновата гъба, рака по тополите и боровете. през 1976 г. защитава успешно 
специализантска работа за мастилената болест по кестена.

Четвъртият директор на лЗС София, инж. Ромил Бобев (от 1989 до 1991 г.), раз-
работва специализация върху разпространението и видовия състав на горските мравки 
у нас и методите за тяхното разселване. Работи усилено за приоритетното прилагане на 
биологичните методи за борба в лесозащитата.

петият директор на станцията, инж. Стефан Балов (през 1991 г.) , постъпва на ра-
бота в централното ведомство по горите, където работи като експерт по лесозащитата до 
пенсионирането си през 2017 г. Взема участие в изграждането на модула „лесопатологично 
обследване“ в електронната страница на иАГ. 

Шести директор на лЗС София е доц. д-р Янчо Найденов (от 1991 до 2017 г.), с 
прекъсване от три месеца, през 2001 г., когато и.д. директор е инж. добромир добрев. С 
негово активно участие и съдействие е създадена многофункционална изследователска 
школа по въпросите на тополовото и върбово стопанство. Участва в международни раз-
работки с института по тополата в гр. Нови Сад – Сърбия, Станцията по фитопатология 
в гр. Ганд – Белгия; института за тополови култури гр. Монферато – италия; Висшето 
училище по агрономство в гр. Бордо – Франция и др. Член на работната група по болести 
на тополите при МКТ при ФАО, член на редколегията на „Научни трудове на института 
по горите в Белград, на списание „Топола“ на института по равнинно лесовъдство и опаз-
ване на жизнената среда в Нови Сад и на международното списание „Journal of Ballkan 



16

Ecology“- София. Научните му разработки основно са в областта на горската фитопато-
логия, общата и горската екология. Автор и съавтор е над 140 научни труда, някои от кои-
то на английски език. Освен научно-изследователска работа, доц. Найденов е познат и с 
преподавателската си дейност по дисциплината „екология и опазване на околната среда“.

Седми директор на станцията е инж. лесовъд  и маг. агр. по растителна защита, 
Николай Стоянов, активен по отношение на въвеждане на европейското законодателство 
в областта на горския семеконтрол; в екип за подготовка на проекти за кандидатстване 
по програма „life+“; провеждане на обучения за укрепване на капацитета и повишаване 
на квалификацията на експерти и служители от РдГ, дГС/длС и др. Участва като експерт 
в работни група към FaO, програма COST, проект за техническа помощ за „Създаване на 
лабораторна стратегия за земеделския сектор в България“ към Министерство на земеде-
лието и горите, програма за развитие на селските райони и др. има научни разработки 
и публикации у нас и в чужбина по проучване вариабилността на рода Бряст (Ulmus) в 
България.

Настоящият директор на лесозащитна станция София е инж. илиян 
Мутафчийски. Опитът му като служител в Горско стопанство, Регионална дирекция по 
горите, лесозащитна станция и изпълнителна агенция по горите е свързана в голяма 
степен с лесозащитата. От месец септември 2019 г. е директор на лЗС София. Участва в 
изграждането на модула „лесозащитен календар“ в сайта на иАГ. 

В станцията през годините активно работят следните специалисти: инж. цоло 
Велчев, инж. Николай Тошков, инж. илия Георгиев, инж. димитър димитров, инж. 
Владимир Константинов, инж. д-р Михаил Тодоров, биолог Нели петрова, инж. Мария 
Коларова, инж. Юлия Младенова, инж. Марий Занфиров, инж. любомир Коцаков, инж. 
агр. Светла цолева, инж. Светослава Стоянова, инж. Костадин Мъгев, инж. Валентин 
Чолашки, инж. Наджи Хаджисюлейман, инж. Кремена Георгиева, д-р инж. Валентина 
Маринова, инж. Биляна Василева, Ганка иванова, Росица Георгиева, елена иванова, 
Борис Борисов, Малина Кръстева. Съществен принос в работата на станцията имат и 
счетоводно-икономическите специалисти Йорданка Стоянова и Йорданка петрова. 

Към февруари 2020 г. в лесозащитна станция – София продължават да работят 
инж. Владимир Владимиров, който работи в станцията от 1986 година; инж. Рени Бечева, 
инж. агр. Вяра Роснева, инж. Антонина Георгиева, д-р инж. Ася Миленкова, счетоводно-
икономическите специалисти людмила Белдева и Михаил Сматракалев. 

Лесозащитна станция – пЛовдив

директор на лЗС пловдив от създаването ѝ през 1960 г. до пенсионирането му 
през 1983 г. е д-р инж. Тодор Чернев. през 1980 г. защитава дисертация за разпростра-
нението, биологията и методите за борба с боровата процесионка. Определените от него 
критични числа за боровата процесионка влизат в приетите за България инструкции и 
Наредби за лесозащитната дейност. д-р Чернев има и принос за внедряване в практиката 
на биологичната борба срещу насекомните вредители и ограничаване използването на 
химически препарати в горите. Награден е със златен „Орден на труда“. Автор е на над 40 
публикации в областта на лесозащитата.

директор на лЗС пловдив от 1983 г. до пенсионирането му през 2001 г. е д-р инж. 
Николай Бочев. Той има съществен принос в екологичното и биологичното направление 
в борбата срещу насекомните вредители в горите чрез внедряване на микробиологични 
препарати, полезни ентомофаги и ентомопатогени. през 1988 г. защитава дисертация за 
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приложението на хербицидите в горското стопанство. Автор е на 35 публикации в бъл-
гарски и чуждестранни научни списания. 

От 2002 до 2015 г. директор на лЗС пловдив е инж. Христо Томовски. Автор е на 
редица публикации свързани с лесозащитата и има значим принос в проучванията на 
короядите в България. 

От 2015 г. ръководството на станцията е поверено на инж. пенчо дерменджиев. 
Той работи активно за преодоляване проблемите в горите след повреди от абиотични 
фактори и при нападения от корояди, за проучването и прилагането на нови биологични 
методи за защита на горите, както и задълбочаване на съвместната дейност с научните 
работници от института за гората при БАН. 

други специалисти, работили и работещи в лЗС пловдив са инж. илия Тодоров, 
инж. Стайко Зоев, агр. лиляна лахтариева, елка Фичева, Кирил Янев, цветана Шопова, 
Василка Ганева, инж. динко Георгиев, инж. Станислав Благоев, инж. добромир добрев, 
инж. иванка Благоева, инж. Гешо Гешев, инж. Румен Начев, инж. Мария добрева, инж. 
Никола Каварджиков, инж. Васил Велинов, инж. петър Терзиев, инж. Марияна Заякова, 
инж. пенка Тодорова, евелина Харизанова, Йорданка Янева. С най-дългогодишен стаж в 
лесозащитата е техник лесовъд елка Фичева от 1963 до 1995 г.

Лесозащитна станция – варна

първият директор на лЗС Варна е инж. Сидер пенев, който ръководи станцията 
от 1960 до 1971 г. полага основите на Станцията, създава първите стационарни обекти, 
изследва гъботворката, глоговата листоврътка, работи по разселването на червената гор-
ска мравка. 

Вторият директор на станцията, инж. петър иванов, ръководи станцията от 1971 
до 1981 г. под негово ръководство се извършват първите обширни третирания срещу 
гъботворка. Взема активно участие в проучване на здравословното състояние на полеза-
щитните пояси. В този период Станцията започва и проучванията за прилагане на мето-
дите на биологичната борба срещу вредни насекоми и за установяване на причините за 
съхнене на лонгозните гори, най – вече при ясена. 

От 1982 до 1992 г., директор на станцията е инж. Стефан Рашев. Неговият при-
нос е свързан с изучаване екологията на ясеновия хоботник и разработване на мерки за 
ограничаване на разпространението му в лонгозните гори. Работи както за внедряване 
на биологичната борба с болести и вредители, така и за ограничаване на повредите по 
иглолистните материали, пристигащи в пристанище Варна от Република Коми. 

инж. д-р Йордан петров е директор на Станцията от 1993 г. до 2005 г. Взема актив-
но участие в проучване на здравословното състояние на полезащитните пояси и издън-
ковите церови гори. Съвместно с иГ при БАН участва в подготовката и провеждането 
на национално съвещание на тема: “Състояние, проблеми и решения за полезащитните 
горски пояси в добруджа”/2002 г., дл добрич/ и провеждането на регионално съвещание 
на тема: “Състояние на церовите гори в Североизточна и източна България и методи за 
подобряване на тяхното състояние и стопанисване”/2005 г., дл Нови пазар/. 

Настоящият директор на лЗС гр. Варна е инж. Мария Кирилова. С най-продължи-
телен стаж в лЗС Варна е инж. добри Златев Николов от 1985 година до днес. 

други специалисти, допринесли за активната дейност на лесозащитна станция- 
гр. Варна са Тодор Чернев, по-късно главен директор на ГСК Варна, Васил Стефанов, 
димитър димитров, Борис Арнаудов, Благовест Христов (и.д. директор през 1992-
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1993 г.), добри Николов (и.д. директор през 2005 г.), Стоян Чамурлийски, Жечо Жечев, 
Константин попов, иван Василев, пламен Карусеров, Йорданка добрева, Младен 
Сапунджиев, Красимир Николов, евгени иванов, Росица Недкова, Кремена Георгиева, 
Миглена Савова, дима Железова, Магдалена Рашева и други.

значими достижения, разраБотки и проекти от посЛедното 
десетиЛетие

експертите в станциите проследяват динамиката в изменението на популацион-
ната плътност на насекомните вредители и развитието на гъбните заболявания чрез на-
блюдения в стационарни обекти, като някои от тях се наблюдават повече от 40 години. 
В момента на територията на лЗС София се наблюдават над 202 стационарни обекти за 
различни болести и вредители. На територията на лЗС пловдив се наблюдават 129 ста-
ционарни обекти, а на територията на лЗС Варна са заложени 154 стационарни обекти.

В лабораториите на трите станции се извършват анализи за определяне на коли-
чествените и качествените показатели на насекомните вредители и очаквания процент 
на обезлистване, проследява се развитието и здравословно състояние на вредителите, 
наличие на паразитоиди и ентомопатогенни микроорганизми по тях, както и диагности-
цирането на фитопатогени. изготвянето на прогнози за лесозащитни мероприятия е съ-
образено с биологичните особености и закономерностите в популационната динамика на 
стопански значимите насекоми и екологичните особености на фитопатогените в горите.

през 2012 г. се установява заразяване на гъсениците на гъботворката от 
Entomophaga maimiaga. изведена е успешна биологична борба срещу вредителя в дГС 
Кирково, чрез разселването на тази ентомопатогенна гъба от екип на иГ при БАН, извър-
шено през есента на 2013 г. и пролетта на 2014 г. (Георгиев и др., 2014). 

през 2012 г. за първи път в България и на Балканския полуостров е установен 
опасният инвазивен насекомен вредител по дъба Corythucha arcuatа (Dobreva et al., 2013), 
а през следващите години се извършват наблюдения върху неговото разпространение в 
страната (дерменджиев и др., 2019). през 2019 и 2020 г. тя се прояви с висока плътност 
в района на планината Странджа и води със себе си редица въпроси и задачи за лесоза-
щитните станции.

След 2013 г. значително се увеличават фитопатологичните анализи, свързани с 
определяне на гъбни фитопатогени, причиняващи заболявания по горските дървесни 
видове. извършено е проучване на гъбните патогени по черния и белия бор в района 
на лЗС пловдив (дерменджиев и др., 2016, 2020). То обхваща най-вече физиологично 
отслабналите борови култури и горските разсадници. Установено е увеличено разпрос-
транение на Diplodia sapinea, определени са и нови за микотата на България патогени като 
Cenangium acuum по бял и черен бор и Sirococcus conigenus по смърч (Dobreva et al., 2017).

Констатираното масово съхнене на иглолистните гори през последното десетиле-
тие провокира провеждане на колегиум на иАГ през октомври 2015 г. в Несебър и пос-
ледвалото го през януари 2016 г. в гр. Кюстендил, Национално съвещание с международ-
но участие на тема „перспективи и насоки за стопанисването на изкуствено създадените 
иглолистни гори“. В основния доклад на съвещанието „Анализ на съхненето на иглолист-
ните култури-причини за съхненето и перспективи на иглолистните култури“, изнесен 
от доц. д-р Янчо Найденов от името на лесозащитните станции, бе проследен проблема 
в исторически аспект, бяха поставени на обсъждане основните причини за появата на 
проблема, както и факторите, които го провокират. Особено внимание бе отделено на 
методите на стопанисване и отглеждане на културите, определяне на оптималният им 
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турнус и пътищата за тяхното трансформиране в нов тип култури. В резултат на прове-
дените дискусии на съвещанието са разработени практически мерки за възобновяването 
на културите и подобряване на здравословното им състояние.

през 2016 г. е направен опит за биологична борба със златозадката чрез разселване 
на ентомопатогенната гъба Entomophaga aulicae (дерменджиев и др., 2017).

през 2020 г. се наблюдава силно увреждане на полезащитните пояси в добруджа. 
причина за това е потърсена от редица специалисти и учени от различни научни ин-
ститути и държавни организации и въпросът остава да бъде изяснен през следващия 
вегетационен период.

през следващото десетилетие предстоят сериозни предизвикателства пред лесо-
защитата, с различен първоизточник. добрата комуникация сред научните среди и ле-
созацитните станции, както и организацията на съвместни дейности в горите са важен 
фактор за точната и навременна оценка на здравословното състояние на горите, изгот-
вянето на прогнозите за нападения от болести, насекомни вредители и други повреди и 
определяне необходимостта от лесозащитни мероприятия. 

поради ускореното въвеждане на електронизацията на редица услуги и научни 
разработки в последните години, и поради необходимостта от ускорената обработка на 
големи масиви от данни през 2012 г. е създаден модул „лесопатологично обследване“ към 
електронната информационна система на изпълнителната агенция по горите. В него се 
въвеждат резултатите от проведените лесопатологични обследвания в горските терито-
рии, на тази база се правят прогнози и отчети на повредени лесозащитни мероприятия. 
Към момента модулът се актуализира с цел улесняване прогнозирането и отчетността на 
лесозащитни мероприятия.

За улеснение на лесовъдите на терен, през 2017 г. изпълнителната агенция по 
горите създаде „лесозащитен календар“ на електронната си страница (http://calendar.
iag.bg:8181/). приложението му е лесно и приложимо при наличие на интернет връзка. 
Служи за ориентир при диагностициране на вредителите, болестите и другите повреди 
в горите.

понастоящем приоритет в стопанисването на горите е и повишаването на тяхната 
устойчивост към очакваните изменения на климата. Основни мерки са подобряване на 
мониторинга на процесите в горите, засилване на превенцията на горски пожари, както 
и избор на издръжливи на засушаване дървесни видове и повишаване устойчивостта 
на горите към природни бедствия. лесопатологичният мониторинг трябва да следи кон-
цепциите за стопанисване на горите в дългосрочен план и да се предприемат мерки за 
подобряване на структурите и видовия състав на горите. Огромно е значението на на-
учно-приложните разработки в областта на защита на горите от вредители, болести и 
други повреди, за да има здрави и устойчиви гори в бъдеще, предвид тяхната огромна 
екологична, икономическа и социална функция.

предизвикателствата пред лесозащитната наука и практика налагат необходи-
мостта от включването на учебния план на лТУ магистърски програми, докторати по 
горска фитопатология ентомология, лесозащита (в последните десетилетия на ХХ век 
във ВлТи се провежда следдипломно обучение по проблемите на лесозащитите и почти 
всички специалисти в станциите преминават през тях). 
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актуализиране на информацията в представения доклад.
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(summary)

The article presents a brief history of forest protection activities in Bulgaria – the problems 
and conditions that lead to organized forest protection, the establishment, development and 
management of the three forest protection stations (FpS) in the country – Sofia, plovdiv and 
Varna. The main achievements by decades, as well as the current organization of forest protection 
in Bulgaria are briefly presented.
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