
Период на изпълнение: от 3.10.2020г.до 29.10.2020г.

Лайпциг-Германия

Цели на проекта:

 изграждане на нови професионални компетенции и надграждане на уменията 
на учениците в областта на устойчивото управление на горите;

 повишаване на езиковите и интеркултурните умения на учениците;

 създаване на международно партньорство и други.

Участници в проекта: 20 ученици от X до XII клас 

Ръководители: инж. Вергиния Иванова и Мария Капричева-преводач от 
немски език

Проект: „Мобилност за устойчиво горско 

стопанство“, ключова дейност 1 –

„Образователна мобилност за граждани”, сектор 

„Професионално образование и обучение”, 

финансиран по програма „Еразъм +“



На 3 октомври 2020 г. с директен самолетен полет от София за Берлин отпътува 

работната група от Националната ПГГС „Христо Ботев“ – Велинград



На 04.10.2020 г., работната група от НПГГС ,,Христо Ботев“ – Велинград посети 

панаира ,,Jagd und Angeln“. Изложението се проведе от 2 до 4 октомври в 

Лайпциг, Германия. На форумът бяха показани бъдещите технологии в областта на 

лова и риболова. Имаше демонстрации на ловни оръжия и приспособления за лов и 

риболов.





На 05.10.2020, работната група от НПГГС ,,Христо Ботев“ по програма ,,Еразъм+“ 

беше посрещната в офиса на Wisamar. Това е организация, която дава различно 

образование, занимава се с различни мобилности, помага на хора, които искат да 

учат немски език и да си намерят работа. Беше ни представена подробната 

програма за престоя ни в Германия и филм за забележителностите в Лайпциг. С 

екскурзовод от фирмата направихме туристическа обиколка на Университета, 

Операта, Избата ,,Ауербах“, както и църквата „Свети Никола и Тома“.









На 7.10.2020г., лесничейство „Presseler Heide“ посрещна групата от НПГГС „Христо 

Ботев“ – Велинград. Огромен интерес предизвика демонстрацията с най-

модерния Харвестър – Komatsu-931. По време на работа автоматизираната машина 

изпълни технологичните операции по поваляне, кастрене, белене и разкройване на 

стъбла.





Българската група наблюдава също естествени гори, които се намират в процес на 

трансформация. В последните 2-3 десетилетия в тях не са извършвани никакви 

лесовъдски мероприятия, но протичащите сукцесионни процеси водят до смяната 

на белия бор с широколистни видове като например обикновения бук.





На 09.10.2020 г. работната група от НПГГС“Христо Ботев“ – гр. Велинград по 

програма Еразъм+, посети най- големият парк в Европа. “Wildpark Leipzig“ заема 

внушителната площ от 6000 ха. Около 1/3 от неговата територия (2000 ха) е 

покрита с дървесни и храстови видове. Наш любезен домакин бе г-н Райфер, 

лесничей в парка.







На 10.10.2020 г. представителната група на Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. 

Велинград по програма Еразъм+, присъства на обучение и изпит на ловни кучета.

Немският опит в тази област споделиха Изабел и Катя, които са лицензирани 

треньори и опитни обучители на ловни породи кучета. Мястото на срещата бе 

югоизточния парк на Лайпциг.











На 13.10.2020 г. представителната група на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград по 

програма Еразъм+, гостува на Stiftung Walg Fur Sachen /Обединено дружество за 

защита на горите на Саксония/, представено от г-н Крьогел, лесничей в региона и 

неговият екип.



Мястото на посещението бе южно от Лайпциг, известно с големите запаси и добив 

на въглища в миналото. Любезните домакини ни представиха резултати от 24-

годишната целенасочена работа в тази посока. Създадени в резултат на човешката 

намеса са две езера с туристически обекти около тях. Огромните усилия са 

насочени главно към възстановяване на ландшафта в района, но този процес е 

бавен и свързан с много предизвикателства.





В дъждовното и ветровито утро на 15.10.2020 г., представителната група на НПГГС 

„Христо Ботев“ – гр. Велинград по програма Еразъм+, отново бе посрещната от г-н 

Крьогел – лесничей в Stiftung Wald fur Sachen /Обединено дружество за защита на 

горите на Саксония/.



Домакинът на българската група представи плановете, които предвиждат 

залесяване на площ от 40 ха. Целта е да бъдат обхванати територии, при които 

възобновителният процес не протича успешно. Въпреки лошото време, момичетата 

и момчетата се справиха изключително качествено с поставената задача. 

Залесяването бе извършено върху площ от 30 дка с фиданки от бяла акация.





На 16.10.2020 г.уникалната „Red Bull Arena“ в Лайпциг възхити групата от НПГГС 

„Христо Ботев“ – Велинград









На 17.10.2020г., момичетата и момчетата от НПГГС ,,Христо Ботев“ – Велинград 

посетиха Природонаучният музей на Лайпциг.







На 20.10.2020 г. представителната група на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград по 

програма Еразъм+, получи заслужена награда след добре свършената работа –

вълнуваща екскурзия до Дрезден. Екскурзовод през изпълнения с много емоции 

ден бе Крис. Първият пункт от маршрута на групата бе посещението на 

Стъклената манифактура /център на бъдещето/ на фирмата Volkswagen.





Във втората част на деня групата се потопи в древната история на Дрезден. Всички 

останаха изключително впечатлени от катедралата на Дрезден – „Фразен кирхе“, 

световноизвестната „Земпер опера“, местния парламент, фреските, изобразяващи 

1000-годишната история на кралската фамилия, „Цвингер“ – палата на краля и 

много други.





На 21.10.2020 г. представителната група на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград по 

програма Еразъм+, бе посрещната от г-н Мартин Опиц, лесничей в Розентал. 

Гората е разположена югоизточно от Лайпциг, обхваща площ от 2000 ха и се 

стопанисва от градската управа.







На 22.10.2020 г. представителната група на НПГГС „Христо Ботев“ – Велинград по 

програма Еразъм+ бе посрещната в управлението на Leipziger Auwald (Auenwald). 

Това е горска територия, разположена върху алувиални почви по поречието на 

река. Районът се характеризира с богато разнообразие на видове от флората и 

фауната.





След изчерпателната беседа, възпитаниците на Националната ПГГС „Христо Ботев“ 

– Велинград активно се включиха в работния процес. С висока производителност и 

майсторски умения бе изрязан подлеса. Той конкурира останалата растителност, 

като изсмуква влагата от почвата.







В съботния ден на 24.10.2020 г, гост на представителната група на НПГГС „Христо 

Ботев“- Велинград по програма Еразъм+, бе г-н Йорг Пелц. Започнал да се занимава 

като хоби преди 20 години, в момента е един от професионалните препаратори в 

Германия. Г-н Пелц запозна групата с всички тайни, свързани с процеса на 

препарирането на животни (птици и бозайници).







На 26.10.2020 г. представителната група на НПГГС „Христо Ботев“- Велинград по 

програма Еразъм+, започна своята тридневна практическа работа в 

лесничейство„Sachsenforst“. Гората на лесничейството изпълнява изцяло защитни 

функции. Водите на река Лупа, причиняват чести наводнения и създават проблеми 

на разположения в близост град Хале.



Учениците от Националната ПГГС „Христо Ботев“- Велинград бяха разделени 

в две работни групи. Всяка от групите получи по две задачи:

– Почистване на растителността и отстраняване на ограда, предпазваща 

горска култура от повреди от дивеч, която е изпълнила своите функции







– Събиране на плодове от черен орех и тяхното засяване в почвата.







29.10.2020г., терминал-2, летище София-отново на родна земя


