ПРОТОКОЛ
От заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите,
дивеча и рибата
Днес, 13 септември 2017 г. от 10.30 часа в зала 101 на ОА Ловеч се проведе заседание на
Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата. Присъстваха
19 от членовете на съвета, съгласно приложения присъствен списък. Заседанието се води
от г-н Илиян Тодоров, заместник областен управител на област Ловеч.
Г-н Тодоров поздрави присъстващите и откри заседанието. Той каза, че заседанието е
свикано, за да бъдат обсъдени възможностите за почистване на увредени иглолистни
насаждения на територията на област Ловеч, както и информиране на обществеността за
проблема и своевременното му разрешаване. Той даде думата на г-н Павли Богдански,
директор на РДГ-Ловеч и заместник председател на Съвета да представи Доклад за
състоянието на горите, дивеча и рибата за 2016 година и периода януари-август 2017 г.
Г-н Павли Богдански представи обобщена информация за санитарното състояние на
горите. Той каза, че общата площ на горските територии в РДГ-Ловеч възлиза на 211 602
ха, като 33% от тях са частна собственост. Спрямо предходната година през 2016 г. има
намаление в ползването на дървесина общо с 14%. През 2016 г. на територията на РДГ
Ловеч са възникнали общо 30 броя горски пожари, като засегнатите площи са 4029 дка.
От тях 28 броя са на територията на Ловешка област, като общо са засегнати 3653 дка
гори, пострадали от низови пожари са 3645 дка и 8 дка – от върхови пожари. 36% от
пострадалите от пожари гори, са собственост на физически и юридически лица.
Основните проблеми при потушаването на горските пожари са свързани с липсата на
заинтересованост от страна на собствениците на гори - физически лица и липсата на
проява на отговорност от страна на собствениците на съседните земеделски земи.
Проблем при осъществяване контрол на дейностите и опазване на горските територии е
и недостатъчният брой горски инспектори, които за РДГ Ловеч са общо 22 броя, което е
крайно недостатъчно, тъй като районните им на дейност покриват Плевенска и Ловешка
област. През 2016 г. в териториалния обхват на РДГ Ловеч са съставени общо 3090 акта,
от тях 633 са съставени за нарушения констатирани на територията на Ловешка област, в
т.ч.: 620 бр. по Закона за горите, 9 бр. по Закона за лова и опазване на дивеча, 1 бр. по
Закона за рибарството и аквакултурите , 1бр. по Закона за лечебните растения и 2 бр. по
Закона за административните нарушения и наказания / ЗАНН /.
В момента на територията на цялата страна като сериозен проблем се очертава
съхненето на иглолистните гори. Причините са комплексни: част от културите са
създадени на ниска надморска височина извън естествения ареал на разпространението
им, друга причина са нанесените повреди през годините от абиотични фактори като
ветровал, снеголом и пожари, както и увеличаващите се през последните години
повредите от насекомни вредители, основно корояди.
В сравнение с други области за Ловешка област този проблем не е толкова сериозен,
поради това, че през последните 20 години голяма част от пострадалите от съхнене гори
в периода 1990 - 1995 г. са усвоени и сега делът на иглолистните насаждения е едва 9 %.
На територията на РДГ Ловеч е установено, че засегнатите от съхнене в различна степен
иглолистни насаждения са общо 1900 дка.
Повредите са в гори с различна собственост – държавна, общинска, частна, а увредената
дървесина е среда за разпространение на гъбни заболявания и насекомни вредители,
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които се разпространяват и обхващат бързо здравите насаждения в съседство. Усилията
са насочени към това, иглолистните насаждения да бъдат почистени от увредената
дървесина и това да стане в кратки срокове, за да се избегне заразяването на нови площи.
Г-н Богдански отправи молба към всички членове на Съвета да разпространят
информацията за сериозността на проблема с короядите, така че при идентифициране на
съхнещи горски участъци веднага да се информира РДГ-Ловеч за предприемане на
необходимите мерки.
Г-н Димитър Николов от ОД “Земеделие“- Ловеч коментира, че очевидно проблемът с
короядите е сериозен. Какви мерки трябва да се предприемат, за да бъде разрешен?
Г-н Богдански отговори, че борба се води, гражданите трябва да знаят, че се провеждат
санитарни сечи в увредените площи, за да се спре разпространяването на вредите.
Проблем е, че собствениците на гори трябва да бъдат въвлечени в процеса на превенция.
Увредената дървесина е с влошени качества, за нея няма пазар и това са загуби за
горските стопанства и за всички собственици. Необходимо е да насочим усилия към
превенция, защото така ще ограничим разпространението на корояда.
Г-жа Надя Иванова, гл. експерт в РДГ-Ловеч поясни, че за превенция от
разпространение на вредителите могат да се използват агрегационни феромонови
уловки и да се заложат ловни дървета, които ограничават разпространяването на
короядите в съседните площи. Успешно могат да се използват и такива методи като
обелване на кората на отсечените дървета складирани в сечището или на временния
склад, третиране на временните складове с инсектициди и други.
Г-жа Иванова каза, че докато при нас засегнатите площи са на отделни петна, в Южна
България проблемът със съхненето на иглолистните насаждения е масов. Това води до
загрозяване на пейзажа, влошаване на качеството на дървесината, финансови загуби. Тя
отправи апел към всички да оказват съдействие, да не подминават съхнещи участъци в
горите и да сигнализират своевременно РДГ-Ловеч.
Поради липса на други изказвания, г-н Илиян Тодоров, заместник областен управител на
област Ловеч благодари на присъстващите за отделеното време и закри заседанието на
Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата.
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