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Данни за „Нов сигнален лист”

 Наблюденията за установяване на здравословното състояние на 
горите се провеждат 
• Целогодишно

• От всички служители с лесовъдско образование 

/чл.9, ал.1, 2 от наредба № 12/16.12.2011 г./

 При откриване на вредители и повреди се подава сигнален лист

 До 3 дни се отразяват констатациите  във втората част на СЛ 

/чл.10, ал.3/

 Копие до РДГ и ЛЗС при необходимост от допълнителна консултация

 Води се книга-регистър и информацията се отразява в ЕИС на 
ИАГ /чл.10, ал.5 от Наредба № 12/16.12.2011 г./



Кога въвеждаме сигнален лист!

 Констатирана повреда и вредител

 Проведено ЛПО /чл.22 ал.3 от Наредба № 12/16.12.2011 г./

 Клонки от моделни дървета за фотоеклектори

 Заложени феромонови уловки

 Установяване степента на обезлистване от листогриз. неприятели

 Обследване по яйцекупчинки, яйцепръстенчета, зимни гнезда и др.

 В „забележка“ се уточнява и се подават, като слабо нападнати. 

След анализ в ЛЗС се коригира.                                       

Изключение – ЛПО за обезлистване от листогризещи неприятели.



Данни за „Нов сигнален лист”

 греши се при избор на вредител

 при вредител „съхнене на дугласката” са отбелязани дървесни 
видове – чб,бб,здб, с участие 6,3,1 

 отбелязани са дървесни видове – чб,бб,здб, с участие 10

 при избор на класификация – в „болести в широколистни гори” е 
отнесена гъботворка 

 землищата да се изписват с главна буква без ”с.” или „гр.” отпред 
/по еднакъв начин, за да могат да се обобщават данните/ 

 корекции могат да се правят до 180 дни от въвеждане на СЛ коригира 
се информацията във II част 

 след това корекции единствено от експерти на ЛЗС



Грешки:

 землище

 участие

 класификация

СЛ са от 

01-02.2017 г.



ДГС/ДЛС Община .......











дата на регистрация = дата на откриване

≠ дата на въведен СЛ





Данни за „Нов сигнален лист”

 Подаване на втори и следващ сигнален лист 
за отдел с повтарящ се вредител

 при увеличаване на засегнатата площ или 
степента на повреда се въвежда нов СЛ за този 
отдел 

 системата ви предупреждава, че за този отдел 
вече има подаден СЛ

 видим остава само новият СЛ без да се натрупват 
засегнатите площи

 в „забележка“ да се отразят  промените по СЛ



 Можем да 

променяме всичко 

до „стопанство“

 Въвеждаме 

корекциите в I 

част на СЛ → 

„запис“

 Избор на 

мероприятие във

II част на СЛ

н
е п

р
о
м
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я
м
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 Обект и вредител са еднакви

 Степента на увреждане и/или площта са различни

 Да се принтира предходния сигнален лист, вече ще е невидим

 СЛ с вредител „Корояди“ при уширение и/или петната са няколко       

→ в „забележка“ се описва с текст!

 При използване на СЛ от Прогноза – запазват се и двата СЛ!



Данни за 

„Отчет на проведено мероприятие”

 своевременно да се подават отчетите 
системата удължава сроковете определени по

Наредба № 12/16.12.2011 г. 

 корекции могат да се правят в отчет до изтичане     на 

отчетния период

 отчетите да се правят само по подаден СЛ

 системата дава опции за отчет по СЛ от прогнозата и по СЛ въведен 

през текущата година

 площите отчетени по СЛ отпадат от Приложение № 5 и Приложение 

№ 16  за провеждане на лесозащитно мероприятие през следващата 

година

 СЛ за текущата година се регистрират до 30.11. !!!







• СЛ да се търси по коректно 

подадените данни 

• След обследване от ЛЗС в 

СЛ може да е променен 

„вредител“ или 

„класификация“, както е 

отразено в протокола от проверка



 При частично 

изпълнение

• всеки СЛ отделно

• подаване на нов 

СЛ за остатъка от 

площта

• да не се променя 

„повредата“ в 

новия СЛ

 Групово отчитане на СЛ 

само при 100 % изпълнение на 

предвиденото мероприятие в СЛ



Отчет направен 

по СЛ

Промяна в 

обозначението 

на СЛ



СЛ, по който е направен отчет

- има и III част

- № на отчет

- подробна информация 

по отчета



Отчет по СЛ

Отчетеното мероприятие се регистрира в Приложение №5, 

като резултат от ЛПО и отпада като 

предвидено мероприятие за следващата година! 

Приложение № 5 



Приложение № 16

Площите отпадат, 

като предвидени за 

борба през 

следващата година!

Отчет по СЛ



Отчет на проведена НАЗАЕМНА ХИМИЧНА  борба 

1

2

3

4



Отчет на проведена НАЗАЕМНА ХИМИЧНА  борба 



Данни за 

„Отчет на проведено мероприятие”

 количеството изразходван препарат се

изчислява автоматично, след което може ръчно

да се промени /в случаите, когато са третирани култури и

изразходвания препарат е по-малко като количество за отчитаната

третирана площ/

 използват се ПРЗ с регистрираната им за

употреба разходна норма

 единствено след предписание от ЛЗС и

съгласуван технологичен план



Приложение № 18

към чл. 57, т. 1ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

Съгласували: Утвърдил: …………………….

от ЛЗС ………. Директор на ДГС/ДЛС/УОГС …………

(име, фамилия, длъжност, подпис)

от РДГ ………………………..

(име, фамилия, длъжност, подпис)

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН

за провеждане на борба с неприятели, болести и други повреди 

 нападната площ (землище, отдели)

 вид на неприятеля или болестта, степен на нападение и повреди

 вид на борбата (химична, биологична, механична, интегрирана)

 техническо средство за борба (наземно, авиационно и др.)

 вид на продукта за растителна защита, доза и количество

 срокове и отговорници за предварителна подготовка,

провеждане на борбата и отчитане на резултатите

 разположение на определените площадки, от които ще се води борба

 карта в М 1:10 000 с нанесени обекти за борба

 необходими средства



Данни за 

„Отчет на проведено мероприятие”

 Отчет на обеззаразяване на семена и резници, 
третиране на корените и резниците срещу 
просушаване

 не могат да бъдат отчитани като бройки или 
килограми 

 системата отчита само декари 

 това налага при прогнозата и отчета за тези 
номенклатури да се отчита площта, на която са 
засадени (засяти, вкоренени) или площта, от която 
са извадени

 Системата позволява да се отчитат и по-малки площи 
от 1 дка 



Данни за 

„Отчет на проведено мероприятие”

 Без подаден СЛ се отчитат единствено 

 проведените по горскостопански план санитарни и 

принудителни сечи

 при нов ГСП с промяна номерацията на отделите



Подаване на отчет без въведен СЛ

 Проведена 

санитарна и 

принудителна 

сеч по ГСП

 При нов ГСП 

 отбелязва се   

№ на СЛ с 

предишния 

отдел, за който 

се прави отчет



При въвеждане на данни в модул 

“Лесопатологични обследвания”

 ВАЖНО:

 своевременно да се подават сигнални листове в 

www.system.iag.bg.

 след частично изпълнение на сечи

 от предходни години  с неизпълнено мероприятие 

 на 01.12. се затваря системата за нови СЛ за текущата 

година и това затруднява годишния отчета

 При възникване на въпроси/проблеми, контакт с експерт от  

ЛЗС! 

http://www.system.iag.bg/


При въвеждане на данни в модул 

“Лесопатологични обследвания”

 ВАЖНО:

 своевременно да се отчитат проведените лесозащитни 

мероприятия по СЛ (отпадат като предвидени от Приложение №16)

 групово отчитане на СЛ – само при 100 % изпълнение по всички 

СЛ     /при въздушно пръскане, санитарни и принуд.сечи/

 самостоятелно отчитане на СЛ и подаване на нов СЛ с остатъка от 

площта

 отчет без подаден СЛ единствено 

 проведени по горскостоп.план санитарни/принудителни сечи

 при нов ГСП с промяна номерацията на отделите

 употреба на ПРЗ – само след предписание от ЛЗС


