
 

 

Интервю с лесовъда Борис Чипилев 

 

В Седмицата на гората Ви представяме Борис Чипилев, 

дългогодишен лесовъд в Държавно горско стопанство – Гоце 

Делчев 

Цялата му трудова биография е свързана с гората и с 

нейното опазване. Той има внук в нашето училище – Виктор 

Дерменджиев, ученик в IV В клас, който бе инициатор  за това 

интервю. 

Гората е живот… 

1. Интересът  Ви към професията на лесовъда бе породен 

от…? С какво точно се занимава той? 

Отг: Към тази професия се насочих от любов към гората и 

дивите животни, и тяхното опазване. Лесовъдът създава гори и 

се грижи за тяхното опазване. Основната му грижа е да опазва 

гората от бракониери,пожари и вредители по дърветата или 

най-точно истински защитник на горите.Лесовъдът е призван 

да бъде стопанин на гората. 

2. Известна е мисълта, че „Гората е живот“. Сега тази мисъл е 

валидна още повече, защото е заплашено и човечеството. 

Така ли е наистина? 

Отг: Да така е. Тъй като горите са белите дробове на нашата 

планета –  огромен ресурс, който изисква грижа, защита и 

уважение. Без гората няма живот. Тя ни дава необходимия 

кислород и абсорбира въглеродния диоксид. За това Седмицата 

на гората протича под мотото: „Гората е живот“, за да се          



 

 

 

                      създаде у хората чувство на отговорност към                        

нейното опазване, особено към хората, които са 

недобронамерени и се опитват да рушат, а не да създават 

и градят. 

3. Какви са опасностите за децата в гората? 

Отг:  Гората може да бъде не само  красива, но и опасна. В нея 

децата могат да се изгубят,  да срещнат диви животни и 

времето се променя много бързо – от слънце до бури. 

4. Как могат учениците да помогнем за опазването на гората? 

Отг: Като опазвате гората от пожар и замърсяване с битови 

отпадъци, и участвате в кампаниите по създаване на нови гори 

(залесяване). Седмицата на гората е добър повод да се спре 

изхвърлянето на бутилки, чаши и други отпадъци от прозорците 

на колите наример. Децата са тези, които най-лесно могат да 

въздействат на родителите си. Има много начини, по които 

всеки ден може детето да прави по една малка стъпка, но тя ще 

бъде от огромна полза за запазването на горите. 

5. Кои са интересните животински и растителни видове в 

горския район? 

Отг: В моя район от животните се срещат предимно сърна, 

дива свиня, диви зайци, катерици, язовец, гълъби, кеклик – 

планински, а от дървесните видове по-интересни са сребристия 

смърч и дугласка ела. Среща се и лиственица, на която 

иглолистата окапват есента и напролет отново порастват. 

6. Как се справяте със случаите на бракониерството? 



                            

 

                       Отг: Лесовъдът всеки ден обхожда участъка,  

който му е поверен и при констатиране на нарушение 

– бракониерство, съставя констативен протокол и 

акт за извършено административно нарушение на 

бракониера.   

7. Вече са факт и климатичните промени. Какви мерки се 

предприемат, за да бъдат горите по-устойчиви? 

Отг: За тази цел се създават смесени разновъзрастови гори, 

които са по- издръжливи на засушаване и болести. Изграждат 

се противопожарни ивици, с цел намаляване на риска от 

пожари. Ежегодно се води борба с вредителите по дърветата.   

 

 

 

Комисията по екологична култура в Трето основно училище 

„Братя Миладинови“ благодари за отзивчивостта на г-н Чипилев!  

Желаем му здраве и успешна борба за запазване на горското 

богатство на красивата Пирин планина! 

 

 

 


