
„Ландшафт Строй“ ООД е сертифицирана фирма с дългогодишен опит в поддръжката и премахването на дървета в градска 
среда. Ние можем да се грижим за и да премахваме големи дървета, разположени на малко пространство с невъзможен 
достъп за механизация.

Управителят на фирмата, инж. Владимир Атанасов, е лицензиран лесовъд и лицензиран арборист на световно и 
европейско ниво със завършен курс в Москва. 

Професионалният арборист е сертифициран, подготвен и обучен точно и изцяло за грижата и контрола по дърветата, 
намиращи се в урбанизирани територии.

0879 288 487, 0886 883 836
landshaft_ltd@abv.bg
www.arborist-bg.com

„Ландшафт Строй“ ООД



Рязане на дървета
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Рязането на дървета е крайна мярка, но се налага доста често в случаите, в които 
дървото е опасно. Премахването на дървета е изключително опасна и отговорна 
работа. 

Арбористът трябва да е отлично обучен, подготвен и оборудван. 
За да започне премахването на дърво, се изисква разрешение от местната 
община или кметство.

Провежда се с цел да се предотврати падане или умиране на дървото.
Своевременното обследване на дърветата може да предотврати тяхното 
премахване или падане върху вашето жилище, автомобил или човек. 

Обследването и даването на реална оценка за здравословното състояние на 
дървото може да даде добре обучен и сертифициран арборист. 

Фитопатологичните признаци, които говорят за проблем с дървета в градска 
среда не са еднотипни с тези на дърветата в горскостопанските райони. В 
градска среда дървесните видове имат доста по-лоши условия за живот.

Контрол по състоянието на дърветата

Отсъствието на необходимите грижи за короните на възрастните дървета много често създава проблеми за обкръжаващото 
пространство. В градските жилищни райони, в парковете, по алейните насаждения доста често се кършат клони, които могат да 
бъдат сериозна заплаха за хора и имущество. 

Отсъствието на необходимите грижи за короните на възрастните дървета много често създава проблеми за обкръжаващото 
пространство. В градските жилищни райони, в парковете, по алейните насаждения доста често се кършат клони, които могат да 
бъдат сериозна заплаха за хора и имущество. 

Укрепване на короната 

Благодарение на своевременното обследване може да се избегне 
наложителното премахване и нанасянето на сериозни, дори необратими 

щети върху жилища, автомобили и дори отнемане на човешки животи при 
инцидентно падане на дърво.

Не всички възрастни дървета са проблемни и потенциално опасни. Към опасните 
могат да се причислят видове с широки корони и с два или повече основни клона. 
Именно такива дървета носят в себе си опасност. Много често при силен порив на 
вятъра или под собствената си тежест, клоните се разцепват или падат. 

За да се предотврати значително счупване на цялата корона или отделен клон, е 
необходимо да се проведе мероприятие по укрепване и стабилизиране на 
короната. 

Укрепването се извършва със специални сертифицирани въжета, които имат 10 
години гаранция.


