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Абстракт: Официалният контрол и наблюденията за карантинни вредители в различни 
екосистеми, в т.ч. в горски територии, градски зелени площи и други обекти с дървесни расти-
телни видове се извършват по Националната програма за мониторинг на карантинни и регули-
рани некарантинни вредители по горски видове. програмата се изготвя от Българската агенция 
по безопасност на храните, утвърждава се от Министъра на земеделието, храните и горите и се 
прилага със съдействието и участието на изпълнителната агенция по горите, държавните пред-
приятия на територията на страната, Регионалните дирекции по горите и лесозащитните станции. 
Наблюденията за карантинни вредители по програмата се обобщават и анализират ежегодно и 
се докладват на европейската Комисия. ползата от обследванията за карантинни и регулирани 
некарантинни вредители по растенията е в ранното им откриване и прилагането на навременни 
мерки за ликвидиране и ограничаване на огнищата.
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УВОД

Глобалните климатични промени, нарасналият търговски обмен, новите пазари, 
рискът от пренасяне на инвазивни видове с контейнери, наред с установения общ па-
зар на европа, са предпоставка за навлизането и установяването на нови вредители по 
растенията. Рязкото увеличаване на търговията с дървесни продукти, засилва риска да 
бъдат пренесени нови вредители по горските видове. Важни пътища на пренасяне са 
растенията за засаждане, дървеният опаковъчен материал, дървеният материал и вджу-
джените растения тип бонсай. Броят на чуждоземните видове, установени в европа, 
значително нараства от 90 до 400 за периода от 1900- 2010 г., като само установените 
чуждоземни насекоми от Cerambicidae и Scolitidae са над 16 вида за периода от 2000-
2015 г., а Coleoptera са сред най-успешно настанилите се неместни видове. 

Климатичните прогнозни модели показват, че най-застрашени от проникване на 
чуждоземни вредители са страните в Южна европа и Средиземноморието. Това налага 
редовно проучване и анализ на съществуващите фитосанитарни рискове, прилагане на 
нови модели и иновативни решения за предприемане на ефективни действия за опаз-
ване както на земеделската продукция, така и на горите, парковете и зелените площи. 
Управлението на вредителите и предпазването на разпространението им играе ключова 
роля в осигуряване здравето на всички екосистеми, за което е отговорен фитосанитар-
ният контрол. За да насочи вниманието на света към тези въпроси, през декември 2018 г. 
Общото събрание на ООН обяви 2020 г. (удължена до юли 2021 г., поради мерките за 
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COVID-19), за Международна година на здравето на растенията (IYpH), като се фокусира 
върху предпазването и предотвратяването на разпространението на вредители по рас-
тенията. целта е посланието „Защити растенията, защити живота” да стигне до всички 
нива на обществото и да бъде разбрано значенето на растителното здраве.

От 2019 г., системата за официален контрол бе разширена с режима на растител-
но здраве, чрез промените, въведени с Регламент на европейски съюз (еС) 2017/625 за 
официалния контрол. Новият режим на растително здраве в еС след 2019 г., разписан 
в Регламент 2016/2031 еС и редица вторични регламенти и решения, определят кои са 
карантинните вредители за Съюза, мерките които се предприемат срещу тях и задъл-
жението за извършване на наблюдения за тези вредители. С делегиран регламент (еС) 
2019/1702 е установен списък на приоритетните вредители (общо 20 бр., от които 9 напа-
дат дървесни видове). За приоритетните вредители се извършват засилени наблюдения, 
изготвят се планове за спешни действия, в случай на установена зараза и се провеждат 
симулационни учения, с участие на съответните заинтересовани страни. С влизането в 
сила на Регламент за изпълнение (еС) 2018/2019 на комисията от 18.12.2018 г. за изгот-
вяне на временен списък на високорискови растения, растителни продукти или други 
обекти, практически е забранен вносът на растения за засаждане от много дървесни ви-
дове, до извършването на анализ на риска от европейски орган по безопасност на храни-
те (еОБХ) за всяка отделна страна, която иска да внася посадъчен материал в еС.

Българската агенция по безопасност на храните е официален орган на Република 
България по прилагане принципите на Международната конвенция по растителна за-
щита и фитосанитарните мерки при търговията, съгл. Закона за защита на растенията, 
дВ бр. 65 от 21.07.2020 г. прилага се цялостна система за официален контрол и системни 
обследвания за карантинни вредители в различни екосистеми, в т.ч. в горски територии, 
градски зелени площи и други обекти с дървесни растителни видове. Наблюденията се 
извършват по Националната програма за мониторинг на карантинни и регулирани не-
карантинни вредители по горски видове. при изготвянето на програмата са използвани 
научните достижения, стратегиите и инструментите разработени от Международната 
конвенция за растителна защита (IppC), Регионалната организация по растителна за-
щита (EОРЗ) и еОБХ. програмата се актуализира ежегодно от Българската агенция по 
безопасност на храните (БАБХ), утвърждава се от министъра на земеделието, храните 
и горите и се прилага със съдействието и участието на изпълнителната агенция по го-
рите, държавните предприятия на територията на страната, Регионалните дирекции по 
горите и лесозащитните станции. Мониторинговата програма се ръководи методически 
от БАБХ, а инспекциите се извършват от фитосанитарните инспектори, съвместно с гор-
ските специалисти и експерти от иАГ по региони. Наблюденията за карантинни вреди-
тели по програмата се обобщават и анализират и ежегодно се докладват на европейската 
Комисия, включително и за вредители, за които има Решения на Комисията за прилагане 
на спешни мерки на територията на европейския съюз.

програмите за наблюдения в България се извършват за вредители, които пред-
ставляват риск за страната и имат възможност да навлязат и да се настанят, чрез вноса 
и движението на стоки, с които могат да се пренасят. След анализ на новите рискове 
и информацията за залавяния, която се обменя чрез системата за бързо уведомява-
не EuROpHYT, се прави оценка на рисковите фактори и се определят местата, къде-
то да се извършват наблюденията, чрез прилагане на утвърдени методи за обследване 
и диагностика. изготвените наръчници за обследване предоставят на инспекторите 
информация за нормативната регулация на вредителите, мерките, които следва да се 
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предприемат в случай на установяването им, биология на вредителите, цветни снимки 
за идентифицирането на вредителите и повредите от тях, симптоми, графици с подхо-
дящите периоди за обследване, описания на начините на взимане на проби, а също така 
документация за воденето на записи за извършените наблюдения.

Системни наблюдения по програмата за горски видове се провеждат за следни-
те карантинни вредители от значение за Съюза: Bursaphelenchus xylophilus, Anoplophora 
chinensis, A. glabripennis, Agrilus anxius, Monochamus spp, (неевропейски популации), 
Fusarium circinatum, Bretziella fagacearum, Ceratocystis platani. Нови вредители включени 
в програмата за обследване след 2019 г. са: Aromia bungii, Oemona hirta, Pityophthorus 
juglandis, Geosmithia morbida, Dendrolimus sibiricus и регулираните некарантинни вре-
дители от значение за размножителния материал: Cryphonectria parasitica, Dothistroma 
septosporum и Lecanosticta acicola. 

Освен за посочените вредители, в програмата са приложени протоколи и за 
редица други карантинни вредители, включени в списъците на Регламент 2019/2072 
еС година за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (еС) 
2016/2031 на европейския парламент и на Съвета по отношение на защитните мерки 
срещу вредители по растенията и в alert list на EОРЗ.

целта на мониторинга е ранно откриване на карантинни вредители, които не 
присъстват на територията на страната и прилагане на навременни мерки за ликвиди-
ране на огнищата или ограничаване на разпространението на вредителите.

За да бъдат определени подходящите места и епидемиологичните единици за 
наблюдение, предварително се анализират рисковите фактори, които могат да улеснят 
навлизането на нови вредители – пристанища и международни сухоземни пътища със 
засилен трафик, преработващи предприятия на дървесина от неместен произход, раз-
садници и градински центрове, търгуващи с материал от внос, паркове и зелени площи, 
озеленяване с растения от други държави – членки, в които има установени вредители. 
използваните методи за наблюдения са визуални прегледи за откриване на симптоми и 
улавяне на насекоми, чрез залагане на феромонови уловки на гранични пунктове за внос, 
рискови зони, горски участъци с отслабено здраве и преработващи предприятия (Фиг. 1).

Фиг. 1. Данни за контрол на терен за периода 2010-2019 г. (брой)
Fig. 1. Field control data for the period 2010-2019 (number)
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изпитванията на взетите проби по програмата се извършват в националната ре-
ферентна лаборатория – централна лаборатория по карантина на растенията (цлКР), 
гр. София, по международно признати диагностични методи (Фиг. 2). 

Установяваните вредители са: Monochamus galloprovinsialis, M. sutor (като прено-
сители на боровият нематод Bursaphelenchus xylophylus), и други като Bursaphelenchus 
mucronatus, Ips sexdentatus, I. typographus, Ips acuminatus (карантинни вредители от зна-
чение за определени защитени зони в еС). Наблюденията за Bursaphelenchus xylophilus, 
който се счита за основна заплаха в европейските и българските гори, се извършват по 
предварителен план за брой визуални инспекции и взети проби, базиран на наблюде-
нията от предишни години и статистически данни като се използват различни методи 
за наблюдение.

В ниските и топли райони, където може да се очаква проява на симптоми (под-
ножията на планините, край пристанища, в зелени площи, градински центрове и места 
с предварително установено присъствие на вектори), методът на проучване включва:

- визуални прегледи за проява на симптоми;
- вземане на проби от отслабени или наскоро изсъхнали дървета, които са пред-

почитани места за яйцеснасяне на насекомите от Monochamus;
- залагане на феромонови уловки с феромон тип Gallopro-Pinowit и тестване на 

уловените вектори за наличие на нематоди;
В районите в които симптоми не се очаква да се проявят (по-високите и студени 

части на планините), за ранно откриване на вредителя, проучването се насочва към:
- залагане на уловки и вземане на проби за тестване на Monochamus spp. като 

вектори на вредителя. 
- тестване на отслабени или наскоро изсъхнали дървета.
- прегледи за визуални симптоми, въпреки че предвид възможния период на ла-

тентност на вредителя в такива места, визуалният преглед не е надежден.
целевата популация включва растения гостоприемници от най-разпростране-

ните в страната иглолистни видове Pinus sylvestris l. и P. nigra arn. (без да се ограничава 
само до тези гостоприемници), главно в три района на страната – Югозападен, Южен 
централен и Северен централен, в които се намират най-големите планински тери-

Фиг. 2. Извършени анализи на взети проби в ЦЛКР
Fig. 2. Analyses of collected samples performed at CLQP
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тории с бял и черен бор, където и двата вида се използват широко за озеленяване на 
паркове и частни имоти. Общият брой на местата за обследване (епидемиологичните 
едининици) е 284 и включва разсадници, горски участъци, рискови зони, зелени площи 
с гостоприемници и се определя според общия размер на целевата популация. 

Броят на определените рискови зони е 24, според идентифицираните рискови 
фактори, в т.ч. 5 в горски територии и места с установени вектори в близост до приста-
нища, 4 в дървопреработващи предприятия в близост до гори, 14 в горски участъци с 
влошено здраве, 1 в иглолистно насаждение с установени по-рано вектори, в близост до 
международен път. Годишно се залагат около 56 бр. феромонови уловки за вектори от 
род Monochamus, предимно в рискови зони и горски участъци, които се отчитат през ле-
тателния период на вектора, от май до октомври, когато се вземат и проби от дървесина. 
лабораторната диагностика на дървесните проби и насекомите за присъствие на боров 
нематод се извършва в националната референтна лаборатория – цлКР – София, съглас-
но диагностичен протокол pM 7/4 (3) – Bursaphelenchus xylophilus (EppO, 2013) (Фиг. 3).

през 2017 г., след случай на установена жива зараза от Bursaphelenchus xylophilus 
в дървени палета, придружаващи пратка с пирони от Тайван, бяха взети спешни мерки 
за проучване на целия внос от Тайван за период от един месец, при което не бе устано-
вена зараза в други пратки с този произход. извършено е щателно обследване на района 
около склада със заразените палета в гр. Габрово, съвместно с учени от института за го-
рата – БАН. Във взетите дървесни проби са установени нематоди от род Aphelenchoides и 
една – с Bursaphelenchus mucronatus, а в анализираните тела на бръмбари от Monochamus 
galoprovincialis не са установени нематоди. В района са определени две рискови зони 
(около склада на фирмата – вносител и в горски участък в близост до града), които се 
наблюдават интензивно. На основание досегашните наблюдения за боровия нематод, 
статутът на вредителя е потвърден като отсъстващ от страната. 

Фиг. 3. Карта на разпространение на нематоди от род Bursaphelenchus и насекоми от род Monochamus, 
установени при мониторингови обследвания

Fig. 3. Distribution map of nematodes from the genus Bursaphelenchus and insects from the genus Monochamus 
identified during the monitoring surveys
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Наблюденията за карантинните насекоми Anoplophora chinensis, A. glabripennis, 
Agrilus anxius, Aromia bungii, Oemona hirta се извършват чрез визуални наблюдения на гос-
топриемници в рискови места като разсадници, градински центрове, градини, паркове 
или складове за дървесина от внос, но не са наблюдавани симптоми на нападения от тях. 

Карантинните вредители от род Ips, от значение за определени защитени зони 
в еС се срещат на различни места в страната, като на контрол подлежи дървесината 
когато се движи към такива защитени зони. 

проучването за смолистия рак по бора, причинен от гъбата Fusarium circinatum 
се извършва чрез визуален преглед, тъй като симптомите могат да бъдат открити по 
всички части на растението. Визуалните прегледи са подходящи и за инспектиране на 
стари дървета при полеви условия в естествена (напр. в гори и участъци за събиране на 
шишарки и семена от Pinus и Pseudotsuga menziesiii (Mirb.) Franco) или полуестествена 
среда (групи дървета в градски зони). В горските разсадници, обаче, визуалните пре-
гледи не са достатъчни, поради възможността от асимптоматична инфекция при раз-
садите, така че се взимат проби за анализ от растения със симптоми, а при отсъствието 
им и асимптоматично. От събраните партиди семeна се взимат проби от хранилищата. 
изпитването на растителните части и семената се извършва в цлКР – София чрез мор-
фологични и молекулярни методи, описани в диагностичния протокол на EppO pM 
7/91 (2) (EppO, 2019).

Наблюденията за Bretziella fagacearum са насочени преди всичко към гостоп-
риемници в разсадници и паркове, а за Ceratocystis platani и в местата на естествено 
разпространение на Platanus orientalis l., източен чинар в долината на р. Струма, в 
Беласица планина, р. Места, Средни (с. Бачково) и източни Родопи (долината на р. 
Арда), Тракийска низина (пловдиско и Харманлийско), в близост до гранични зони с 
Гърция и Турция и в градински центрове, търгуващи с посадъчен материал от страни 
с установена зараза. проби се вземат от растителни части със симптоми за изпитване в 
цлКР. Вредителят не е установен до този момент.

Официалният контрол обхваща и прегледи в разсадници за регулираните нека-
рантинни вредители: Cryphonectria parasitica (Murrill), Dothistroma septosporum (Dorogin) 
Morelet и Lecanosticta acicola (von Thümen). присъствието им в разсадниците не се до-
пуска. Cryphonectria parasitica присъства в горите с Castanea sativa (Mill.) в района на 
Берковица, Беласица планина и около с. Брежани, Благоевградска област, с. Токачка, 
Хасковска област..използването на здрав посадъчен материал от контролирани разсад-
ници е фитосанитарна мярка за ограничаване на разпространението на вредителя.

през 2017 г. за първи път в страната бе установена зараза от Lecanosticta accicola, 
причиняваща заболяването „кафяви петна по иглиците на бора“ в генеративна градина 
от 1 дка с Pinus sylvestris на дГС Ардино, която беше унищожена (Стаменова и др., 2018). 
Направените проучвания за установяване на разпространението на заразата показаха, 
че в района на Ардино до Златоград има смесена зараза на Dothistroma pini (съобщавана 
1993-2003 г. в страната) и L. acicola, във влажните места около дерета. Вероятни причини 
за навлизането на заразата от L. acicola са бурните ветрове и дъждове през последните 
години, поради близостта с Турция, където болестта е разпространена. Разсадниците 
в района не бяха засегнати, но бяха предписани предпазни третирания. при направе-
ните целенасочени обследвания на всички горски разсадници с иглолистни видове в 
страната през 2018 г. болестта бе установена и в друг район – с. Смолево и с. елховец, 
Смолянско. предписаните карантинни мерки в разсадниците бяха изпълнени, като 
при обследванията в радиус от 500 m около тях не бе установена зараза. данните за 
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установените случаи на зараза са докладвани на европейска комисия и европейска и 
Средиземноморска организация за растителна защита (еОРЗ), чрез системата за бързо 
уведомяване EuROpHYT.

Въз основа на проучванията по програмата за мониторинг на карантинни вре-
дители по горски видове, проведени в периода 2010-2019 г., статутът на карантинните 
вредители от значение за Съюза, обекти на официален контрол в горския сектор е „от-
състват от страната”. За вредителите Anoplophora chinensis и A. glabripennis, страната е 
обявена за зона свободна от вредител, доказано чрез официални обследвания, съгласно 
МСФМ 4: изисквания за създаване на зони без вредители (pFas). извършваните по 
мониторинг за горски видове наблюдения и инспекции, осигуряват важна информа-
ция, която е необходима за освидетелстване на горските продукти при износ и спазване 
изискванията на страните – вносители.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ползата от обследванията за карантинни и регулирани некарантинни вредите-
ли по растенията е в ранното им откриване и прилагането на навременни мерки за 
ликвидиране на огнищата или ограничаване на разпространението на вредителите. За 
повишаване на информираността на обществото и заинтересованите страни БАБХ из-
дава редица нагледни материали – брошури, листовки, плакати и публикува актуална 
информация за карантинни и нови вредители в различни издания.
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PLANT HEALTH IN THE FOREST SECTOR  
(OBSERVATIONS OF QUARANTINE AND OTHER PESTS  

REPRESENTING RISKS TO FORESTS IN BULGARIA)

S. Stamenova
Central plant Quarantine laboratory – Sofia

Bulgarian Food Safety agency

(Summary)

Official control and monitoring of quarantine pests in various types of ecosystems, 
including forest territories, urban green areas and other sites with tree plant species are carried 
out under the National program for monitoring of quarantine and regulated non-quarantine 
pests on forest species. The program is prepared by the Bulgarian Food Safety agency, approved 
by the Minister of agriculture, Food and Forestry and implemented with the assistance and 
participation of the Executive Forest agency, state enterprises in the country, Regional Forest 
Directorates and Forest protection Stations. Observations of quarantine pests under the 
program are summarized and analyzed annually and reported to the European Commission. 
The benefit of surveys for quarantine and regulated non-quarantine pests on plants is in their 
early detection and implementation of timely measures to eradicate and limit outbreaks.
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