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Настоящата записка представлява Инвентаризация, Горскостопански план, План за 
дейностите по опазване от пожари и данни за Защитени зони по Директива Натура 2000 на 
горските територии и земеделските територии придобили характеристика на гори на  ТП ДЛС 
“Мазалат”, които са разположени на територията на общините Казанлък и Павел Баня - 
Старозагоркса област. 

В записката са представени и обобщени данни за Инвентаризацията и за Защитени зони по 
Директива Натура 2000 на горските територии и земеделските територии придобили 
характеристика на гори, които са собственост на държавата, на община Казанлък,община 
Павел Баня, на физически и юридически лица, разположени върху територията на общините. 

В горско-административно отношение ТП ДЛС “Мазалат” се числи към ЮИДП -Сливен и е 
разположено в териториалния обхват за контрол на Регионална дирекция по горите (РДГ)  
Стара Загора. 

Разработката е в резултат на извършените теренно-проучвателни работи през 2020 година, 
въз основа на които е изготвен нов горскостопански план на стопанството.  

Възрастта на горите е определена към 31.12.2020 година. 
В плана се разглеждат подробно факторите, които са оказали влияние при формирането на 

горските типове месторастения и влиянието им върху естествената растителност, както и върху 
създадените горски култури. 

В резултат на изводите от състоянието на растителността и насажденията се дава и оценка 
на типовете горски месторастения и видовете, подходящи за всеки тип месторастене за в 
бъдеще. 

Определянето на типовете месторастения фактически е осъществено въз основа на 
залегналите постановки в “Инструкцията за установяване и картиране на горските типове 
месторастения и определяне състава на дендроценозите” - 2011 година. 

За всеки подотдел е установен тип месторастене и са определени видовете, подходящи за 
всеки тип месторастене за в бъдеще. Данните са записани в съответните таксационни описания 
по възприетата сигнатура. 

Целта на настоящия план е с направения анализ на типовете месторастения и 
продуктивната им възможност, насоките на стопанисването на насажденията да бъдат такива, 
че да се осигури максимален производствен ефект, както по количество, така и по качество на 
добиваните сортименти. Наред с това с определянето на видовете, подходящи за всеки тип 
месторастене в най-кратки срокове ще се увеличи продуктивността на гората от единица горска 
площ, ще се подобрят защитните, водоохранни, водорегулиращи, здравни и други специални 
функции на насажденията. 

Неразделна част от горскостопанския план е ловностопанския план, предмет на който са 
дивечовите местообитания и популации в района на държавно ловно  стопанство “Мазалат”. 

В териториалния обхват на ТП ДЛС „Мазалат“ попадат защитени зони по НАТУРА 2000 - в 
съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие -части 
от защитените зони BG0001493 Централен Балкан - буфер, BG0000192 Река Тунджа 1, 
BG0000261 Язовир Копринка определени по Директивата 92/43/ЕЕС за опазване на 
природните местообитания и на дивата флора и фауна ( Директива за хабитатите ) и 
BG0002128 
Централен Балкан Буфер, определена по Директивата 79/409/ЕЕС за опазване на 
местообитанията и съхранение на птиците ( Директива за дивите птиците ). 

Дейностите, предвидени в настоящия горскостопански план са разработени съгласно Закона 
за горите и Наредба № 18/ 07.10.15 год. за инвентаризация и планиране на горските територии. 

Планът за дейностите по опазване на горските територии от пожари се изработва с цел 
защита на тези територии от пожари. Ще се разработи като единна система за всички горски 
територии, независимо от тяхната собственост, териториалното и функционалното 
предназначение, съгласно чл.3, ал.1 от Наредба № 8 / 11.05.12 за условията и реда за защита 
на горските територии от пожари. 

При планирането на всички мероприятия, които са залегнали в ГСП на ТП ДЛС “Мазалат”,  
ще бъдат спазени условията, които са предвидени в ............................ на МОСВ, с цел 
предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите 
отрицателни въздействия. 

 

 

 



ГЛАВА I 
 

Инвентаризация на горските територии 
 

 

1. Природни условия и типове горски месторастения  

 

1.1 ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА  
 

1.1.1 Географско положение  

 

ДЛС “Мазалат” носи името на старопланинския връх Мазалат. В границите му попадат 
южните склонове на Троянско-Калоферският и Шипченският дял на Средна Стара планина, 
както и северните склонове на Сърнена (Източна) Средна гора. По форма територията на 
стопанството наподобява неправилен многоъгълник с максимална дължина от север на юг 34.1 
км, и от запад на изток -  27.7 км.  

В горскоадминистративно отношение устройваният обект се намира в обхвата на дейност на 
РДГ “Стара Загора”. На запад граничи с ДГС “Карлово, на север с НП Централен балкан, на 
североизток с ДЛС “Росица” и ДГС “Габрово”, на изток с ДГС ”Казанлък”, и на юг – с  ДГС 
“Чирпан” и ДЛС “Чекерица”. Извън тези граници се намира стопанисваната в горскостопанско и 
ловностопанско отношение от ДЛС “Мазалат” фазанария, разположена в границите на ДГС 
“Стара Загора”. 

Според административното деление на Република България, стопанството попада в 
границите на 2 общини и 16 землища на населени места от Старозагорска област, а именно: 

 

 Община гр. Павел Баня – землищата на гр. Павел Баня и селата Александрово, 
Асен, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово, Осетеново, 
Скобелево, Турия, Тъжа и Търничени; 

 Община гр. Казанлък – землищата на селата Голямо Дряново, Шейново и 
Ясеново; 

 
Транспортната инфраструктура в териториалния обхват на Ловното стопанство е добре 

развита. Основната транспортна артерия е първокласният път от Републиканската пътна 
мрежа “Е – 773” (София – Бургас), както и Подбалканската жп линия. Извън района на 
стопанството, но в непосредствена близост, се намира Шипченският проход, през който 
преминава първокласният път “Е – 85”. 

Всички населени места в границите на Ловното стопанство са свързани помежду си с гъста 
мрежа от второкласни и третокласни пътища, обслужвани от редовни автобусни линии. 
Състоянието на тези пътища е лошо и затруднява автомобилните превози. Изградени са и се 
обслужват 6 жп спирки.  

Автомобилните пътища в горските територии с в различно състояние. Някои от тях са със 
стабилизирана настилка (Александрово, Габровница, Лешница) и се ползват целогодишно, 
други са в предимно лошо състояние, поради което са проходими само в сухо време.  

В някои райони от територията на ДЛС “Мазалат”, където не е водена стопанска дейност, 
част от пътищата са обрасли, има паднали мостове и разрушени водостоци, поради което са 
станали неизползваеми. 

 

 

 

1.1.2 Релеф  

 
Разположението на ДЛС “Мазалат” върху два различни планински масива определя 

характера на релефа в горите, попадащи върху северните и южните му склонове. 
Старопланинският масив се издига като стена на север от Розовата долина, където 

преобладават стръмните и много стръмни склонове. От основното старопланинско било се 
спускат няколко странични била, най-големи от които са разположеното западно от р.Тъжа, 
явяващо се граница с ДГС “Карлово”, както и вододела на реките Габровница и Лешница.  
   В този масив са и най-високите върхове в района: Триглав – 2276 м н.в. и Мазалат – 2197 м н.в. 



Средногорският масив се издига постепенно на юг от Розовата долина, като преобладават 
наклонените и по-рядко стръмните терени. От главното било на Средна гора на север се 
простират няколко по-големи била. Първото започва от вр.”Каваклийка” и върви успоредно на 
Турийска река, като служи за граница между ДЛС “Мазалат” и ДГС “Казанлък”. Друго по-важно 
било е вододелното между Турийска река и река Саплама, служещо за граница между ГСУ 
“Александрово” и ГСУ “Турия”.  

Най-високата точка на Средногорската част на стопанството се намира на вр. ”Голям 
Братан” (1235.8 м н.в.), а най-ниската - 392 м н.в. на максималното водно ниво на яз.”Копринка”.  

Най-високата точка в границите на ДЛС “Мазалат” е вр.”Исполин” – 1524 м н.в., намиращ се 
над отдел 675.  

Най-ниската точка е 150 м н.в. в района на фазанарията до с.Трънково – отдели № № 1382 ÷ 
1387, придадени от ДГС “Стара Загора”.  

Данни за характеризиране на релефа по надморска височина, наклон и изложение на 
дървопроизводителната площ са посочени в таблици №№ 1, 2 и 3. 

Описаните особености на релефа се отразяват върху разпределението на топлината, 
светлината, количеството на валежите и влагата, видът и богатството на почвите, а от там 
върху формирането на различните типове месторастения. 

 

Таблица № 1 
Разпределение на общата площ по наклон на терена 

 

Степени на 
наклон 

Равно 
0°-4° 

Полегато 
5°-10° 

Наклонено 
11°-20° 

Стръмно 
21°-30° 

Много 
стръмно 
над 30° 

Общо 

площ хектари 1094.3 1461.2 8846.6 13779.9 4403.4 29585.4 

проценти 3.7 4.9 29.9 46.6 14.9 100.0 

 
От казаното до тук се вижда, че държавното горско стопанство обхваща твърде 

разнообразни терени. Преобладават стръмните терени – 46.6% следвани от наклонените и 
много стръмните терени 29.9 % и 14.9 %. Равните и полегати терени заемат едва 8.6% от 
общата му площ.  

 

 

Таблица № 2 
Разпределение на общата площ 

по изложение на терена 
 

Изложение север североизток северозапад изток югоизток югозапад запад юг Всичко 

площ хектари 4374.9 3851.8 3742.6 3181.4 3669.8 3580.6 3204.8 3979.5 29585.4 

проценти 14.7 13.0 12.7 10.8 12.4 12.1 10.8 13.5 100.0 

 

Поради специфичното разположение на държавното горско стопанство се наблюдава лек 
превес на сенчестите изложения – 51.2% от дървопроизводителната му площ, като от тях 
преобладават Северните -14.7%.  Припечните изложения са равномерно разпределени.  

 

 

 

 

Таблица № 3 
Разпределение на общата площ 
по средна надморска височина 

 

 

надморска 
височина 

площ (ха) % 

351 - 400 m 580.3 2.0 

401 - 450 m 1206.5 4.1 

451 - 500 m 1634.0 5.5 



501 - 550 m 2030.7 6.9 

551 - 600 m 2139.1 7.2 

601 - 650 m 1845.6 6.2 

651 - 700 m 2206.7 7.5 

701 - 750 m 2038.8 6.9 

751 - 800 m 2586.3 8.7 

801 - 850 m 1902.1 6.4 

851 - 900 m 2245.8 7.6 

901 - 950 m 1367.2 4.6 

951 - 1000 m 1380.1 4.7 

1001 - 1050 m 819.9 2.8 

1051 - 1100 m 1240.6 4.2 

1101 - 1150 m 657.8 2.2 

1151 - 1200 m 1423.1 4.8 

1201 - 1250 m 1108.8 3.7 

1251 - 1300 m 669.5 2.3 

1301 - 1350 m 294.2 1.0 

1351 - 1400 m 138.1 0.5 

1401 - 1450 m 63.8 0.2 

1451 - 1500 m 6.4 - 

всичко 29585.4 100.0 

 

 

 

 

 1.1.3 Хидроложки условия  

Хидрографската мрежа в района на ДЛС “Мазалат” е гъста, на места с големи наклони на 
надлъжните профили и променлив воден режим. 

Главно водно течение, което минава през територията на стопанството е р.Тунджа, в която 
се вливат всички реки и долове минаващи през ДЛС ”Мазалат”. Тя е с постоянен воден дебит с 
минимум през летните месеци и максимум през пролетта. На нея е построен яз.”Копринка”, 
малка част от който се намира в източната част на стопанството.  

Други по-големи водни течения в старопланинския район са реките Тъжа, Габровница,  
Лешница и Голяма Варовита. Последната се явява граница с ДГС “Казанлък”.  

Река Тъжа извира от вр. Мара Гидик, като в най-горното си течение няма голям наклон. 
Наклонът и рязко се увеличава под м. ”Козя стена”. Всички притоци на реката имат нейния 
характер, като преминавайки през скалните склонове образуват големи падове.  

Река Габровница извира под върховете Триглав и Мазалат. Първоначално тя тече в източна 
посока и склоновете й са с малък наклон.  В долната си част променя посоката си на юг и става 
буйна и стръмна. Същият характер има и река Лешница, водеща началото си от седловината 
Стара Крачана, през която преминава Ясенския проход. 

Всички старопланински реки се характеризират с буйни течения, стръмни и урвести 
склонове, което се дължи на по-честите и обилни дъждове и по-продължителното задържане на 
снежната покривка върху главната Старопланинска верига. При напускане на планинския склон 
те рязко намаляват наклона си.  

Най-големите водосбори в района на Средна гора са реките Турийска и Саплама. Те водят 
началото си от връх Голям Братан. Склоновете им са наклонени до стръмни и покрити с гора. 

В хидроложко отношение Средна гора се отличава с по-малко валежи, по-тънка и по-
краткотрайна снежна покривка, откъдето следва, че водните течения са с по-малък и 
непостоянен дебит, които пресъхват през лятото. 

 

1.1.4. Геоложки строеж и петрографски състав 

Пространственото разпространение на скалите в района на ДЛС “Мазалат” е показано в 
приложената карта на геоложките формации в М:50000. 



В Старопланинската част на стопанството най-старата геоложка формация е 
диабазфилитоидната. Скалите, които изграждат тази формация са: глинести шисти и филити, 
туфогенни утайки, брекчоконгломерати, кварцити, кварцови шисти, диабази и други. В скалната 
ерозия на диабазфилитоидната формация се е внедрила гранитоидна интрузия, допринесла за 
метаморфозата на скалите от тази ерозия. Следващата по възраст формация тук е триасът. 
Скалите, които го изграждат са варовици. Юрата е представена освен от варовици, още от 
пясъчници, песъкливо – глинести и глинести лиски и мергели. Гранитът се среща в долната 
част на старопланинския масив на запад от река Тъжа. 

Напукванията и изветрянето на скалите в този район на стопанството е много слабо. На 
много места скалите без силно изветряне се показват на повърхността, като образуват 
пространствени нелесопригодни площи, в повечето случаи урвести и непристъпни. 

Разнообразието на основни скали в района на Средна гора не е голямо. Характерни за 
района са две геоложки формации, създадени по време на главното структурообразуване - 
между късната Креда и Палеогена. Метаморфните протерозойски скали са представени от 
гнайси, филити, слюдени и амфиболови шисти, а интрузивните от южнобългарските гранити. 
Гранитът в този район е дълбоко изветрял, руши се лесно и дава едрозърнест пясък, който 
подобрява механичния състав на почвите, но същевременно ги прави лесно податливи на 
ерозия. 

Полето по течението на р.Тунджа се състои почти изцяло от кватернерни наноси – пясък, 
едър и дребен чакъл, песъчливи глини и други. 

Петрографският състав влияе и върху разпространението на различните почвени типове. 
Разнообразието на основни скали в района на ДЛС “Мазалат” не е голямо и почвеното 
разнообразие се дължи в по-голяма степен на климатичните фактори и релефа. 

 

 

   1.1.5.  Климатични условия  

Според “География на Р.България”, Академично издателство “проф. Марин Дринов”,            
1997 год., ДЛС “Мазалат” попада в Европейско-континенталната климатична област – 
Преходно-континенталната климатична област. И в това райониране, както и направеното по Л. 
Събев и Св. Станев от 1963 год. и по Д. Димитров от 1996 год. също не са достатъчно прецизни 
с оглед на горскорастителното райониране, тъй като планинският климат не се разглежда като 
самостоятелен климатичен тип, а като районен климат или като деление от трета степен, с 
което се пренебрегва голямото му значение за горската растителност. 

Най-ниската част на стопанството попада в климатичния район на Източните Задбалкански 
полета. Южните склонове на Стара планина под 1000 м н.в. и Средногорския масив са 
разположени в Задбалканския нископланински район, а най-северната част на стопанството в 
Старопланинския район, с надморска височина над 1000 м н.в. попада в Умерено 
континенталната подобласт, Планински климатичен район, среднопланинска част. 

За охарактеризиране на климата в района на стопанството по климатични райони и 
лесорастителни подпояси са използвани данните от “Климатичен справочник на НРБ” - 1979, 
1982, 1983 год. Закономерните изменения на климата във вертикална посока водят до 
изменения и във видовия състав, производителността на насажденията и типовете 
месторастения. Според горскорастителното райониране стопанството попада в Тракийска 
област, подобласт Горна Тракия. Заема два пояса със съответните подпояси в тях, а именно: 

 
Т-I    –  Долен равнинно хълмист и хълмисто предпланински пояс на дъбовите гори                          
             (0÷700 м н.в.) 
 
Т-I-1  – Подпояс на крайречните и лонгозни гори (0÷700 м н.в.) 
Т-I-2  – Подпояс на равнинно – хълмистите дъбови гори (0÷500 м н.в.) 
Т-I-3  – Подпояс на хълмисто – предпланинските смесени широколистни гори  
      (500÷700 м н.в.) 
 
Т-II    – Среднопланински пояс на горите от бук и иглолистни (700÷2000 м н.в.) 
 
T-II-1 – Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (700÷1200 м н.в.) 
Т-II-2 – Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч (1200÷1700 м н.в.) 

 

      КЛИМАТИЧЕН РАЙОН НА ИЗТОЧНИТЕ ЗАДБАЛКАНСКИ ПОЛЕТА 
 
Този климатичен район се характеризира с мека зима, значително късно настъпваща 

пролет, умерено топло лято и ранно настъпваща хладна есен. Средната януарска температура 



е 0-10С. Снежната покривка не се задържа дълго и е със сравнително малка дебелина. През 
пролетта средната температура се покачва трайно над 50С към 10-15 март, а над 100С към 10-
15 април. Валежите са между 160-190 л/кв.м. Лятото не се отличава с много високи 
температури. Около 60 дни през този сезон са със средна температура над 200С. През есента 
средната температура се задържа трайно под 100С към 20-25 октомври, а към края на ноември 
под 50С. Поради котловинния характер на терена първите есенни мразове започват рано. В 
този район духат постоянни, често с голяма сила северни и северозападни ветрове.  

Продължителността на вегетационният период е около 6,5 месеца. В този климатичен район 
се намира незначителна горска площ (тесни ивици гора) по поречието на реките:Тунджа, 
Габровница, Тъжа и Турийска. Това са добре развиващи се елшови насаждения и тополови 
култури. Климатичните условия в района позволяват да бъдат създавани високоинтензивни 
тополови култури. 

 

ЗАДБАЛКАНСКИ НИСКОПЛАНИНСКИ КЛИМАТИЧЕН РАЙОН 
 
За този климатичен район е характерна също меката зима. Пролетта и лятото са 

сравнително хладни, а есента е чувствително по-топла от пролетта. Средната температура 
през януари е от 00С до минус 1,50С. Поради преобладанието на наклонени и стръмни терени 
абсолютните минимални температури не са много ниски, тъй като няма благоприятни условия 
за задържане на студен въздух. Валежите са между 130-200 л/кв.м, като половината от тях са 
от дъжд. Снежната покривка се задържа средно между 70 и 120 дни. През пролетта средната 
денонощна температура се задържа трайно над 50С към 20-25 март, а над 100С към                 
20-25 април. Няма условия за образуване на късни мразове. Валежите през зимата са средно         
180-240 л/кв.м, а през лятото 210-270 л/кв.м. Средната температура на най-топлия месец юли е 
180-200С, което характеризира лятото като сравнително хладно. Първите есенни мразове 
настъпват сравнително късно и не са опасни за горскодървесната растителност. Средните 
температури под 100С падат след 25 октомври, а под 50С след 20 ноември. Ветровете в този 
район са непостоянни, с различна посока и сила, но преобладават северозападните.  

Продължителността на вегетационния период е около 6 месеца. Основните дървесни 
видове в този район са дъбовете, габърът, а на по-големите надморски височини букът, които 
образуват чисти и смесени насаждения с добър и много добър растеж. Има създадени и много 
култури от бял и черен бор, които също се развиват много добре, но на места страдат от 
мокрите есенни снегове (снеголоми и снеговали). 

 

ПЛАНИНСКИ КЛИМАТИЧЕН РАЙОН – СРЕДНОПЛАНИНСКА ЧАСТ 
 
Характерните особености на този климатичен район се отнасят предимно до силното 

понижение на температурите и увеличение на валежите. Зимата е студена, средната януарска 
температура е около минус 40С – минус 60С. Валежите са предимно от сняг, който образува 
устойчива и с голяма дебелина снежна покривка. Максималната и дебелина е към средата на 
месец февруари и достига 70-120 см. Зимата е по-продължителна за сметка на пролетта, която 
настъпва късно. Средната денонощна температура се задържа устойчиво над 100С едва в края 
на месец май. Пролетта се характеризира с честа облачност и значителни валежи от 210 до   
300 л/кв.м. Лятото е хладно – средната температура през юли е от 100С до 16,50С. Сумата на 
валежите е от 230 до 400 л/кв.м. Есента в този климатичен район е най-благоприятния сезон. 
Температурата се задържа трайно над 100С до края на септември, а над 50С до края на 
октомври. Ветровете са чести и силни - северни и северозападни. Продължителността на 
вегетационния период е около 4 месеца. Сравнително неблагоприятните климатични условия в 
този район обуславят развитието на по-студоустойчиви и издържливи дървесни видове. 
Буковите насаждения са с по-малка производителност, но създадените култури от смърч, ела и 
бял бор се развиват много добре.  

 
Климатът на ДЛС “Мазалат” като цяло не се отличава с особености, които да крият опасни 

изненади за вегетацията. Вегетационните периоди са достатъчно дълги и благоприятни за 
развитието на дървесната растителност. Неблагоприятно се отразяват само някои екстремни 
климатични аномалии като: резките застудявания, особено късните пролетни мразове и слани, 
лятно-есенните засушавания и поройните дъждове. 

 
В таблици №№ 4 и 5 са дадени средните тепературни и валежни данни за климатичните 

райони и горскорастителните подпояси.  
От таблица № 4 се вижда, че късните пролетни и ранните есенни мразове настъпват след 

началото и преди края на усилената вегетация, което в отделни години води до измръзване и 



нанасяне на повреди на дървесната растителност, и трябва да се има предвид при стопанската 
дейност. Опасни са както късните пролетни мразове, които могат да компрометират 
семеносенето и да доведат до мразоизхвърляне или измръзване на младите леторасти, така и 
ранните есенни мразове, които могат да спрат преждевременно вегетацията на дървесните 
видове. 

От таблицата № 5 се вижда, че количеството на валежите както по месеци така и годишно е 
различна в различните климатични райони, като има ясно изразено увеличение с увеличаване 
на надморската височина. Това явление е и една от причините за разграничаване на отделните 
горскорастителни подпояси. 

В заключение може да се каже, че климата в ДЛС “Мазалат” се характеризира с изразени 
вертикални разлики, като стойностите на отделните климатични елементи са различни за 
ниските, средните и високите части на стопанството. 

 
 

Таблица № 4 
За средните температурни данни по климатични райони и 

горскорастителни  подпояси 

 

Климатичен район 
(станция) 

Пояс и 
подпояс 

м н.в. 

Температура на въздуха в градуси Средна дата на трайно задържане 
температура на въздуха средна 

год. 
tоС 

дни с 
температура 

над 100 

годишна 
абсолютна 
минимална 

годишна 
абсолютна 
максимална 

пролет 
над 5оС 

есен 
под 50 

пролет 
над 10оС 

есен 
под 100 

1. На Източните I-1         
задбалкански полета 0-700 11,8 212 - 33,0 44,5 10-15.III края на XI 10-15.IV 20-25.X 
2. Задбалкански I-2         
нископланински 0-500 9 181 - 33,3 39,3 20-25.III след 20.XI 20-25.IV след 25.X 
 I-3         
 500-700 9 181 - 33,3 39,3 20-25.III след 20.XI 20-25.IV след 25.X 
 II-1         
 700-1200 6,9 154 - 26,2 36,9 - - - - 
3. Планински район II-2         
    Среднопл. част 1200-1700 4,8 113 - - - - - - 
4. Метеорологична          
станция яз.Копринка 400 м н.в. 10,7 193 - 30,5 39,2 - - - - 
5. Метеорологична          
станция х.”Мазалат” 1500 м н.в. 5,0 109 - 25,5 29,2 - - - - 

          

 

 

Таблица № 5 
За разпределение на средните сезонни и годишни суми на валежите  

  

Климатичен район 
(станция) 

Пояси и 
подпояси 

м н.в. 

Валежни суми в литри на кв.м Месец с 
максимална 

валежна 
сума 

Месец с 
минимална 

валежна 
сума 

средно 
годишно 

Дни със 
сняг 

1. На Източните и I-1     
задбалкански полета 0-700 575 29 XI II 
         
2. Задбалкански I-2     
нископланински 0-500 560 56 VI II-III 
 I-3     
 500-700 560 56 VI II-III 
 II-1     
 700-1200 831 75 VI IX 
      
3. Планински район II-2     
среднопланинска част 1200-1700 760-1150 122 VI VIII 
      
4. Метеорологична      
станция яз.Копринка  400 м н.в. 568 22 XI II 
         
5. Метеорологична       
станция х.”Мазалат” 1500 м н.в. 910 149 VI II 
      

 

     Посочените данни и особености на климата трябва да се имат предвид при провеждане на 
различните горскостопански дейности, а именно: при възобновителните сечи - за избор на вида, 
сезона и начина на извеждане на възобновителната сеч, за по-добро естествено 
възобновяване; при отгледните сечи - за поддържане на подходящ състав; при 



почвоподготовката - за времето и начина на провеждането и, за по-голямо влагонабиране; при 
залесяването - за избора на дървесни видове и сезона на извършването му, а също и за 
времето и повтаряемостта на отглеждането на културите; при провеждането на 
противопожарните мероприятия; при страничните ползвания и т.н. 

 

   1.1.6. Почви 

Всеки почвен тип е израз на определена съвкупност от почвообразуващи фактори, оказали и 
оказващи влияние на пoчвообразувателния процес. Така в рамките на всеки лесорастителен 
пояс съществуват един или няколко почвени типа в съответствие със съществуващите в 
миналото и днес различни съчетания на почвообразуващи фактори. В границите на един 
горскорастителен пояс и дори подпояс се срещат различни почвени типове при различните 
горскорастителни области. 

 
За характеризиране на почвените типове в района на ДЛС “Мазалат” са заложените 28 броя 

почвени профили. Резултатите от заложените почвени профили са показани във ведомост за 
почвените разрези дадени в Приложение ІV. 

Почвите в стопанството са представени от следните типове и подтипове: алувиална 
наситена, алувиална ненаситена,обикновена смолница, канелена горска обикновена, кафява 
горска наситена, кафява горска ненаситена и техногенна. 

Пространственото разположение на типовете почви е показано в приложената почвена 
карта. 

Най-голяма площ заемат канелените горски обикновени почви – 43,2%, следвани от 
кафявите горски наситени почви – 42,5% и кафявите горски ненаситени почви – 11.6% . 

Съществен морфологичен признак за определяне на типа месторастене е дълбочината на 
почвата. 

В таблица № 6 е показано разпределението на дървопроизводителната площ по дълбочина 
и тип на почвата.  

 

 

 Таблица № 6 
Разпределение на площта по почвени 

типове и подтипове и дълбочина на почвата 

 

 

Почвени 
типове 

тв.плитка плитка ср.дълбока дълбока мн.дълбока общо 
% 

средна 
дълбочина хектари 

алувиална 
наситена 

- - - 249.9 4.2 254.1 0.9 4.0 

алувиална 
ненаситена 

- - 158.8 171.3 94.1 424.2 1.5 3.8 

смолница 
обикновена 

- - - 2.0 - 2.0 - 4.0 

канелена 
горска 
обикновена 

17.5 982.9 9490.8 1927.8 195.0 12614.0 43.2 3.1 

кафява 
горска 
ненаситена 

9.1 1019.3 166.3 2174.1 - 3368.8 11.6 3.3 

кафява 
горска 
наситена 

11.9 149.2 9298.6 2914.4 - 12374.1 42.5 3.2 

техногенна - - 95.7 - - 95.7 0.3 3.0 

всичко 38.5 2151.4 19210.2 7439.5 293.3 29132.9   3.2 

% 0.2 7.4 65.9 25.5 1.0 - 100.0   

 

 

 

                                                                                                                                                                                   



Алувиални ненацитени почви - те са с малко участие, заемат едва 0.9% от 
дървопроизводителната площ на стопанството. Разпространени са главно покрай река Тунджа 
и около водосливите на притоците и – реките Тъжа, Турийска и Габровница. Попадат изцяло в 
подпояса на крайречните и лонгозни гори T-I-1 (0-700 м н.в.). Образували са се от наносите, 
които остават след пролетното разливане на реките. При тези почви няма генетични почвени 
хпризонти. В зависимост от водните течения и повърхностния отток се натрупват големи 
количества наносен материал, който е формирал сравнително мощен почвен слой. Формирано 
е месторастене Б2(54). 

 

Алувиални наситени почви – участието им е само 1.5% от дървопроизводителната площ 
на стопанството. Те се срещат около големите водни течения. Намират се в подпояса на 
крайречните и лонгозни гори – T-I-1 (0-700 м н.в.). Аналогични са по богатство и начин на 
образуване с алувиалните почви. Формирали са се след настаняването на тревисто-ливадна 
растителност, което е довело до диференциране на генетични хоризонти. От изследванията се 
вижда, че хумусните вещества не са в значително количество – 1,690 т/ха за А хоризонт и 
намаляват в дълбочина до 0,911 т/ха. Общият азот е сравнително малко – 0,199 т/ха за А 
хоризонт, като намалява в дълбочина до 0,109 т/ха за В хоризонт. Реакцията е кисела pH – 6,08 
за А хоризонт и 5,53 за В хоризонт. Количеството усвоим фосфор е сравнително ниско – 3,3 
кг/ха за А хоризонт и 4,0 кг/ха за В хоризонт. Тези почви са дълбоки до много дълбоки и добре 
запасени с влага. Формирано е масторастене Д2(52), С3(51)..  

 
 

Смолница обикновена – тези почви заемат минимална част от дървопроизводителната 
площ. Установени са само в района на с. Трънково. Формирани са от пресъхнали еоценски 
блата. Характеризират се с мощен хумусно-акумулативен хоризонт. По механичен състав са 
глинести до тежко песъчливо-глинести. Реакцията им е слабо кисела. Те са добре запасени с 
хранителни вещества.   

Установените месторастения са Д1(147) и Д2(58). Лесорастителните им свойства са по-лоши 
в сравнение с канелените, поради неблагоприятният им воден режим.   

 

Канелени горски обикновени почви - те са с най-широко разпространение (43.2% от 
дървопроизводителната площ), като се срещат и в трите горско растителни подпояса, в които 
попада стопанството. 

Характеристиката им е направена въз основа на данните от почвени разрези №№ 1-5; 9;     
11-13; 15-17; 19; 20; 22; 23. Мощността на А хоризонт е в границите от 5 до 29 см. Количеството 
на хумуса варира от 1,04% до 3,12%. Количеството на общия азот е от 0,084% до 0,256%. 
Съдържанието на физическа глина е от 5,62% до 23,87%. А хоризонт се характеризира и с 
киселинността си (РН), която е от 4,00 до 6,85. 

В зависимост от дълбочината, богатството и влажността на почвата върху канелените 
горски почви са формирани богати, средно богати и бедни месторастения - СД2,3(55); Д2(58); 
Д2,3(62); Д1(147); СД2(141); С2,1(63); С2,1(56); С1,2(142); С1(59); В1(57); В1(64); В1,2(68); В1,2(131); 
А1,0(132); А1,2(134). 

 
 

Кафяви горски наситени почви - на територията на стопанството тези почви се срещат в 
най-високия му подпояс - този на нископланинските гори от горун, бук и ела (Т-II-1). Заемат 
42.5% от дървопроизводителната площ и са на второ място по разпространение. 
Характеристиката им е направена въз основа на почвени разрези №№ 6 и 7. 

Имат добре диференциран профил с мощност на А хоризонт от 17 до 36 см. Процентът на 
глината в А хоризонта варира от 6,75 до 23,44. Количеството на хумуса е в границите от 2,10% 
до 4,28%. Количеството на общия азот е от 0,128% до 0,430%. РН на почвата в А хоризонт е от 
5,00 до 6,2. 

В заключение може да се каже, че кафявите горски тъмни почви са дълбоки, богати на хумус 
и обуславят едни от най-богатите месторастения на територията на стопанството - СД2,3(70) и 
Д2(73) С2(71) и С2(76).. 

 

Кафяви горски ненаситени почви - както и двата предходни подтипа кафяви горски почви, 
и този подтип се среща в най-горния подпояс на територията на стопанството - (Т-II-1). Заема 
11.6% от дървопроизводителната площ. Заложен е един почвен профил върху тези почви № 
27.  Дълбочината на А хоризонт е съответно 5 см. Физическата глина – 9,73%, а хумусът в                    
А хоризонт 0,77%. Общият азот е 0,06%. PH на почвата в А хоризонт е 6,9. 

В заключение може дасе каже, че кафявите горски светли почви са бедни. На територията 
на стопанството са описани върху месторастене тип В1,2(72) и В1,2(77). 

 

 



 

 

1.1.7. Ерозия 

 
Силно изразени ерозионни процеси в Държавно ловно стопанство “Мазалат” не се 

наблюдават, но има отделни площи на много стръмни терени и около водосбора на реките 
върху които се наблюдават частични ерозионни процеси. Такива са площите северозападно от 
с.Шейново и с.Ясеново и водосборите на р. Тъжа и р. Габровница. Поради дейността на 
ерозията в тези райони е намалена дебелината на почвения профил и са обособени групи 
интразонални месторастения А0,1(130); В1,2(131) и А0,1(132). Те са бедни и много бедни 
месторастения върху ерозирали терени. Последните са и обект на техническия проект за борба 
с ерозията във водосбора на яз.”Копринка” и на Националната дългосрочна програма за борба 
с ерозията в РБ, разработена през 1978 год. 

На територията на ДЛС “Мазалат” ерозиралите земи са 56.8 ха (0.2% от общата площ на 
стопанството). 

Представа за степента и вида на ерозията по видове гори се добива от данните в таблици 
№№ 7 и 7А. 

 

Таблица № 7 
Разпределение на общата площ по видове гори 

и степени на ерозия 

 

 

Група гори 
Неерозирана I II III IV V Всичко 

хектари 

иглолистни 6312.6 0.8 - - - - 6313.4 

широколистни 
високостъблени 

9044.5 - - - - - 9044.5 

издънкови за 
превръщане 

11642.9 23.6 - - 5.7 - 11672.2 

нискостъблени 1175.7 - 15.2 - 12.1 - 1203.0 

тополови 72.4 - - - - - 72.4 

  

Голи площи 1279.9 - - - - - 1279.9 

  

Всичко 29528.0 24.4 15.2 - 17.8 - 29585.4 

проценти 99.8 0.1 - - 0.1 - 100.0 

 

 

 

 

Таблица № 7А 
Разпределение на общата площ по видове гори и видове ерозия 

(разпространение на ерозията) 

 

Група гори 

Без 
ерозия 

Площна Струйчеста Браздова Ровинна Дълбочинна Всичко 

хектари 

иглолистни 6313.2 0.2 - - - - 6313.4 

широколистни 
високостъблени 

9044.5 - - - - - 9044.5 

издънкови за 
превръщане 

11642.9 29.3 - - - - 11672.2 

нискостъблени 1175.7 27.3 - - - - 1203.0 

тополови 72.4 - - - - - 72.4 

  



Голи площи 1279.9 - - - - - 1279.9 

  

Всичко 29528.6 56.8 - - - - 29585.4 

Проценти 99.8 0.2 - - - - 100.0 

 

 

 

1.1.8. Растителност 

Територията на ДЛС “Мазалат” обхваща голям диапазон от надморски височини от                    
350 м н.в. до 1450 м н.в. В тези граници попадат два пояса и пет подпояси според горско - 
растителното райониране на страната от проф. Захариев и колектив. 

 
Т-I     - Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори                    
           (0-700 м н.в.) 
Т-I-1  - Подпояс на крайречните и лонгозни  гори (0-700 м н.в.) 
Т-I-2  - Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (0-500 м н.в.) 
Т-I-3  - Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори (500-700 м н.в.) 
Т-II    - Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни (700-2000 м н.в.) 
Т-II-1 - Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (700-1200 м н.в.) 
Т-II-2 - Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч (1200-1700 м н.в.) 
 
Горската растителност на територията на стопанството е разнообразна. Тук намират 

условия за растеж и развитие голям брой горскодървесни, храстови и тревни видове, по-важни 
от които са: 

 
Интродуцирани иглолистни:  
Бял бор - Pinus silvestris L. 
Черен бор - Pinus nigricans Host. 
Дуглазка - Pseudotsuga douglasii 
Смърч - Picea excelsa Bink. 
Веймутов бор - Pinus strobus 

Ела - Abies alba Mill. 
Европейска лиственица - Larix europaea 
Атласки кедър - Cedrus atlantica 
Бяла мура - Pinus peace 
Черна мура - Pinus heldreichii 
Деодарски кедър - Cedrus deodara 
Сребрист смърч - Picea pungens 
Широколистни:  
Бук - Fagus silvatica L. 
Габър - Caprinus betulus L. 
Зимен дъб - Quercus sessiliflora L. 
Благун - Quercus conferta Kit. 
Цер - Quercus cerris 
Полски бряст - Ulmus campestris 
Планински ясен - Fraxinus excelsior L. 
Трепетлика - Populus tremula 

Явор - Acer pseudoplatanus L. 
Мъждрян - Fraxinus ornus L. 
Орех - Juglans regia 
Космат дъб - Quercus pubescens Willd. 
Келяв габър - Carpinus orientalis Lam. 
Брекина - Sorbus torminalis 
Воден габър - Ostria carpinifolia Scop. 
Черна елша - Alnus glutinosa Garth. 
Сребролистна липа - Tilia argentea Desf. 
Клен - Acer campestre L. 
Дребнолистна липа - Tilia parvifolia Ehrh. 
Череша - Cerasus avium Mench. 
Шестил - Acer platanoides L. 
Бяла топола - Populus alba L. 



Бяла върба - Salix alba L. 
Летен дъб - Quercus robur 

Планиски бряст - Ulmus montana 
Плачуща върба - Salix babylonica 
Джанка - Prunus cerasifera 
Обикновен кестен - Castanea sativa 
Круша - Pyrus comunis 
Едролистна липа - Tilia grandifolia 
Мекиш - Acer tataricum L. 
Източен чинар - Platanus orientalis L. 
Полски ясен - Fraxinus oxycarpa 
Черна топола - Populus nigra 
Киселица - Malus silvestris 
Интродуцирани широколистни:  
Червен дъб - Quercus rubra L. 
Бреза - Betula alba L. 
Акация - Robina pseudoacacia 
Американски ясен - Fraxinus americana 

Евроамерикански тополи - Bachelieri,Regenerata,R-16 Robusta,Vernirubens 
Италиански тополи - I-214 
Миризлива върба - Elagnus angustifolia 
Гледичия тришипа - Gleditsia triacanthos 
Храсти:  
Леска - Coryulus avelana L. 
Люляк - Syringa vulgaris L. 
Глог - Crataegus monogina Yacq. 
Дрян - Cornus mas L. 
Трънка - Prunus spinosa L. 
Драка - Paliurus aculeatus 
Ива - Salix caprea L. 
Чашкодрян - Evonimus europaea L. 
Бръшлян - Hedera helix L. 
Птиче грозде - Ligustrum vulgare L. 

Черен бъз - Sambucus nigra L. 
Шипка - Rosa canina L. 
Смрадлика - Rhus cotinus L. 
Малина - Rubus idaeus L. 
Къпина - Rubus caesius L. 
Мечо грозде - Arctostaphilus uva - ursi L. 
Черна боровинка - Vaccinium myrtillus L. 
Червена боровинка - Vaccinium vitis idaea 
Смрика - Juniperus communis L. 
Хвойна - Juniperus oxycedrus L. 
Бодливолистен джел - Ilex aguifolium 
и други.  
Тревни:  
Планинска власатка - Festuca montana M.B. 
Острица - Carex silvatica Huds. 

Еньовче - Galium silvatiсum L. 
Ежова главица - Dactilis glomerata L. 
Дебрянка - Sanicula europaea L. 
Заешки киселец - Oxalis acetosella L. 
Заешка сянка - Asparagus tenuifolius Lam. 
Здравец - Geranium silvaticum L. 
Иглика - Primula oficinalia L, Hill. 
Камбанка - Campanula ranunculoides L. 
Жълт кантарион - Hуpericum perforatum L. 
Копитник - Asarum europaeum L. 
Коприва - Urtica dioica L. 
Зъбник - Dentarium bulbifera L. 
Лазаркиня - Asperula odorata L. 
Лудо биле - Atropa belladonna L. 
Лютиче - Ranunculus ficaria L. 



Женска папрат - Athyrum filix - femina Roth. 
Мащерка - Thymus glabrescens Willd. 

Медуница - Pulmunavis oficinalis L. 
Миши уши - Hieracium cymosum L. 
Горска млечка - Euphorbia amygdaloides L. 
Мъжка папрат - Nephrodium filix - max Rih. 
Напръстник - Digitalis grandiflora Mill. 
Незабравка - Myosotis silvatica Hofm. 
Орлова папрат - Pteridium aquilinium Kunh. 
Овсига - Bromus ramosus Huds. 
Нокът - Lonicera efrusca Sauti. 
Горска острица - Carex silvatica L. 
Бял равнец - Achillea millefolium. 
Риган - Origanum vulgare L. 
Светлика - Lusula silvatica maxima Huds. 
Горска слабонога - Jmpatiens noli-tangere L. 
Горска теменуга - Viola silvestris Lam. 
Горска ягода - Fragaria vesca L. 

и други.  
 

В подпояса на крайречните и лонгозни гори по поречието на р. Тунджа и р. Габровница са 
създадени тополови култури от И-214, Вернирубенс, Регенерата и Бахелиери с участие на бяла 
топола, върба, елша, черна топола и летен дъб. 

В подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори преобладават чисти и смесени насаждения 
от зимен дъб, липи, благун, цер и габър с участието на мъждрян, клен, келяв габър, череша и 
други. Създадени са култури от червен дъб, черен бор, бреза, а на северни изложения във 
високите части на подпояса от бял бор. 

В подпояса на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори преобладават 
насаждения от зимен дъб, бук, габър в състава на които участват още благун, цер, череша, 
явор, планински ясен, клен, мъждрян, келяв габър и други. 

Създадени са култури от бял и черен бор, зелена дуглазка ела и издънкова растителност. 
Подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела е зает от чисти и смесени 

насаждения от бук, зимен дъб и габър в състава на които участват още явор, шестил, череша, 
липи, клен, брекина и други. 

Подпояса на среднопланинските гори от бук, ела и смърч е зает предимно от естествени 
букови насаждения примесени с явор, габър, зимен дъб, планински ясен и други. Създадени са 
култури от бял бор, смърч, бяла мура и ела.  

На типично букови месторастения на много места са създадени култури от бял бор, смърч, 
зелена дуглазка и ела, които в по-голямата си част са се превърнали в иглолистно 
широколистни култури с участие на семенни широколистни видове 4-5 десети. 

 

 

1.1.9. Типове месторастения 

Типът горско месторастене се разглежда като основна таксономична единица, формирана под 
въздействието на климатичните и хидрологични условия. Той обединява дървопроизводителните 
площи с еднакъв ефект и относително еднакви екологични условия, които обуславят и 
еднородност в състава и продуктивността на дървостоя. 

При относително еднороден климат типовете месторастения се определят на базата на 
подтиповото разнообразие на генетичния тип почва, релефа и изложението. 

Типовете месторастения и площите им, установени върху дървопроизводителната площ на 
ДЛС “Мазалат”, са дадени в таблица № 8. 

В ДЛС “Мазалат” са установени общо 28 типа месторастения. 
Територията на стопанството попада в Тракийска горскорастителна област (Т) и следните 

пояси и подпояси: 
 
 

 
 

Т-І-1 Подпояс на крайречните и лонгозни гори  
 
 



С3(51) – Крайречно, влажно, алувиална наситена 

              почва (върбово-тополово) 
 
Това месторастене заема 13,8 ха от дървопроизводителната площ на стопанството. Среща 

се на различни изложения, главно по поречието на р. Тунджа. Почвите са дълбоки, влажни с 
плитко разположени подпочвени води (1-2 м). Обуславя върбово-тополово месторастене. 

Естевствената растителност е от чисти и смесени издънкови насаждения от черна елша, 
бяла върба, летен дъб, орех, габър и други. Тук са създадени и тополови култури. 

Бъдещата стопанска дейност ще бъде насочена към създаване на тополови култури от 
подходящи бързорастящи клонове, както и към стопанисване на насажденията заети от 
естествена растителност. 

 

Д2(52) – Крайречно, свежо, на алувиална наситена почва  

              (типично тополово) 
 
Това месторастене заема 228.8 ха, или 0,8% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се предимно на южни и югоизточни изложения на равнинни терени, по 
поречието на р. Тунджа и притоците й, и реките Габровница и Турийска. Почвата е алувиална 
наситена, дълбока до много дълбока, богата, свежа, с ниво на подпочвените води до 1-2 м. 
Обуславя типично тополово месторастене. 

Естевствената растителност е от чисти и смесени издънкови насаждения от черна елша и 
бяла върба. Тук са създадени и култури от бял бор, черен бор, източен чинар, орех, акация, 
тополи и др. 

 

С2(53) – Крайречно, свежо, на алувиална наситена почва (дренирано 

тополово)  

 
Това месторастене заема 208.7 ха, или 0,7% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се покрай реките. Месторастенето е среднобогато, на алувиална свежа 
почва. Растителността и оптималният бъдещ състав не се различават от тези на предишното 
месторастене. 

 

В2(54) – Крайречно, свежо, на алувиална ненаситена почва 

               (условно тополово) 

Това месторастене заема 117.3 ха, или 0,4% от дървопроизводителната площ на 
стопанството. То е по-бедно и с голям процент камъни и пясък в почвения слой. Почвата е 
среднодълбока, с плитко разположени подпочвени води (до 3 м).  

Естествената растителност е от чисти и смесени издънкови насаждения от черна елша, бяла 
върба, топола, клен, полски бряст, мъждрян и други. Тук са създадени култури от бял бор, 
черен бор, орех, И-214, които се характеризират с ниска продуктивност. 

Бъдещата стопанска дейност ще бъде насочена към правилното стопанисване на вече 
създадените култури и насаждения, както и към създаване на нови тополови култури от 
подходящи местни бързорастящи клонове.  

 
 

Т-І-2 Подпояс на равинно-хълмистите дъбови гори  
 

СД2,3(55) - Свежо до влажно, на канелена обикновена горска  почва  
 
Това месторастене заема 67.6 ха или 0,2% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се на полегати терени, главно на сенчести изложения. Почвата е 
канелена горска обикновена, дълбока, слабо каменлива, глинесто-песъчлива, свежа до влажна. 

Естествената растителност е от чисти и смесени издънкови насаждения от черна елша, 
зимен дъб, цер, акация, габър и други. Малка част е заета от семенни насаждения от летен дъб 
и черна елша. Тук са създадени и култури от тополи, бял бор, черен бор, червен дъб и акация.   

Бъдещата стопанска дейност ще бъде насочена към постигането на оптимален бъдещ 
състав и висока продуктивност.  

 

С2,1(56) - Свежо до сухо, на  канелена обикновена горска почва  



 
Това месторастене заема 1615.9 ха или 5,7% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се на наклонени до стръмни терени, главно на сенчести изложения. 
Почвата е канелена горска обикновена, дълбока до средно дълбока, средно богата. По 
механичен състав е глинесто-песъчлива до песъчлива.  

Естествената растителност е от семенни насаждения от бял бор, черен бор, летен дъб, 
зимен дъб, благун, цер, акация и други. Голяма част от площта е заета от издънкови 
насаждения от акация, зимен дъб, цер и др. Тук са създадени култури от черен бор, бял бор, 
червен дъб, зимен дъб, орех, акация, тополи и др.  

Бъдещата стопанска дейност ще бъде насочена към запазване на смесения състав на 
широколистните гори и постигане на оптимална производителност - II-III бонитет.  

 

В1(57) - Сухо, на обикновена канелена горска почва  
 
Това месторастене заема 26.3 ха или 0,1% от дървопроизводителната площ. Почвата е 

плитка, каменлива. Заема сравнително стръмни терени. Месторастенето е определено като 
бедно и сухо.  

Настоящата растителност се състои от черборови култури и издънкови насаждения от 
благун, мъждрян и келяв габър от бившия стопански клас за Реконструкция.  

 
 

С1(59) - Сухо, на обиновена канелена горска почва  
 
Това месторастене е сравнително по-малко по площ. Заема 29.1 ха или 0,1% от 

дървопроизводителната площ. Среща се на наклонени терени и припечни изложения. Почвата 
е канелена горска обикновена, средно дълбока, средно каменлива. По механичен състав е 
глинесто-песъчлива. Месторастенето се характеризира с данните от почвен профил № 28. 

Настоящата растителност е от бялборови и черборови култури, като малка площ е заета от 
чисти и смесени издънкови насаждения от акация и цер.  

Бъдещата стопанска дейност ще бъде насочена към постигането на оптимален бъдещ 
състав и висока продуктивност.  

 

Д1(147) - Сухо, на обикновена канелена горска почва   
 
Месторастенето заема 81.3 ха или 0.3% от дървопроизводителната площ на стопанството. 

Среща се на равнинни до наклонени терени предимно на припечни изложения. Почвата е 
канелена горска обикновена, дълбока, слабо каменлива. По механичен състав е средно 
песъчливо-глинеста.  

Растителността е от чисти и смесени издънкови насаждения от благун, цер, летен дъб, 
полски бряст, полски ясен, американски ясен, акация и др.  Създадени са също култури от ела, 
смърч, бял бор, черен бор, червен дъб, акация, полски ясен, топола и др.  

Бъдещата стопанска дейност ще бъде насочена към запазване и възстановяване на 
естествената дървесна растителност и правилното стопанисване на създадените култури.  

 

Т-І-3 - Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени    

          широколистни гори  
 

Д2,3(62) - Свежо до влажно, на обикновена канелена горска почва   

 
Заема 542.0 ха или 1.9% от дървопроизводителната площ на стопанството. Среща се на 

полегати и наклонени терени, на сенчести изложения. Почвите са много дълбоки до дълбоки, 
слабо до средно каменливи. Обуславят богато месторастене. 

Естествената дървесна растителност е главно от издънков зимен дъб, по-рядко бук, габър и 
черна елша в състава на които участвуват още благун, сребролистна липа, трепетлика, върба и 
други. Малка площ е заета от семенен габър и бук. Има създадени култури от черен и бял бор с 
участие на веймутов бор и зелена дуглазка. Създадени са и широколистни култури от червен 
дъб, зимен дъб, орех, цер и черна елша. 

Бъдещата горскостопанска дейност ще бъде насочена към постигане на оптимален бъдещ 
състав и продуктивност от I и II бонитет. Това ще бъде постигнато чрез провеждане на 
подходящи сечи. 



 

С2,1(63) - Свежо до сухо, на обикновена канелена горска почва   
 
Това месторастене заема 6201.8 ха, или 21,9% от дървопроизводителната площ. Среща се 

на наклонени и стръмни терени на различни изложения. Почвата е канелена горска обикновена, 
средно дълбока, слабо до средно каменлива. По механичен състав е песъчлива до глинесто-
песъчлива.  

Естествената растителност е основно издънкова. Състои се от насаждения от зимен дъб, по- 
рядко благун, цер, бук, габър, акация и др., с известно участие на сребролистна липа, бяла 
върба, орех, мъждрян, трепетлика, воден габър, череша и др. Има и малко семенни 
насаждения от бял бор, черен бор, бреза, зимен дъб, цер, бук и габър. Създадени са и култури 
от черен бор,  бял бор, смърч и зелена дуглазка. Създадени са също и широколистни култури 
от летен дъб, благун, зимен дъб, червен дъб, цер, бреза, орех, кестен, акация и трепетлика.  

В бъдеще горскостопанските мероприятия ще бъдат насочени към запазване на 
съществуващите естествени и изкуствени широколистни дървостои. Същото се отнася и до 
иглолистните култури от чуждестранни видове. Други цели на бъдещите мероприятия ще бъдат 
подобряването на сегашното състояние на насажденията и културите, постигането на 
оптимален бъдещ състав на дървостоите и оптимална продуктивност от II-III бонитет, което 
отговаря на потенциалните възможности на месторастенето. 

 

В1(64) - Сухо, на обикновена канелена горска почва  

 
Месторастенето заема 723.3 ха, или 2.5% от дървопроизводителната площ на стопанството. 

Среща се на сравнително стръмни склонове и била, предимно на припечни изложения. Почвата 
е канелена горска обикновена, плитка и силно каменлива. По механичен състав е глинесто-
песъчлива до песъчлива. Месторастенето се характеризира с данните от почвени профили 
№№ 6, 9, 11. 

Срещащата се тук естествена растителност е основно от келяв габър, по-малко издънков 
зимен дъб, благун, габър, акация и мъждрян, съпътствани от сребролистна липа, цер, орех, 
клен, круша и череша. След реконструкция са създадени култури от черен и бял бор, атласки 
кедър, сребролистна липа и акация. Сегашният бонитет на дървостоите е ІV-V бонитет, което 
означава, че продуктивността на повечето от тях не съответствува на потенциалните 
възможности на месторастенето. 

Бъдещите горскостопански мероприятия ще бъдат насочени към съхраняване и 
подобряване на специфичните функции на насажденията, поддържане на биологичната им 
устойчивост и запазване на видовото разнообразие.  

 
 

Т-ІІ-1 - Подпояс на нископланинските гори от горун,  

           бук и ела  
 

С1,2(142) - Сухо до свежо, на обикновена канелена горска почва   
 
Това месторастене заема 1817.1 ха или 6,4% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се предимно на припечни изложения и различни наклони. Почвата е 
средно дълбока, слабо до средно каменлива.  

Формираната естествена растителност е от чисти и смесени издънкови насаждения от зимен 
дъб и по-малко от бук, габър и акация, в състава на които участват благун, цер, клен, 
сребролистна липа, череша и др. Тук са създадени и култури от бял бор, черен бор, дуглазка 
ела, зимен дъб, бреза и акация. Продуктивността на по-голямата част от дървостоя е от III - V 
бонитет, което означава че продуктивността на част от тях не отговаря на потенциалните 
възможности на месторастенето.  

В бъдеще горскостопанската дейност ще бъде насочена към запазване и подобряване 
състава на естествените насаждения с цел постигането на оптималния бъдещ състав и 
продуктивност от II-III бонитет. 

 

СД2,3(67) – Свежо до влажно, на обикновена канелена горска почва   
 
Това месторастене заема 811.3 ха или 2,9% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се предимно на сенчести изложения и различни наклони. Почвата е 
канелена горска обикновена, дълбока и слабо каменлива, глинесто песъчлива до песъчлива. 



Естествената растителност е предимно издънкова. Формирана е от чисти и смесени 
издънкови насаждения от зимен дъб, бук и габър, съпътствани от цер, сребролистна липа и 
трепетлика. Срещат се и чисти и смесени семенни насаждения от бук и габър. Незначителна 
площ е заета от култури от бял бор и зимен дъб.   

Бъдещите горскостопански мероприятия ще бъдат насочени към запазване на 
съществуващите естествени насаждения, подобряване на тяхното състояние и достигане на 
оптималния бъдещ състав. Това ще бъде постигнато чрез проектираните мероприятия.  

 

В1,2(68) - Сухо до свежо, на обикновена канелена горска почва  
 
Това месторастене заема 328.8 ха, или 1,2% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се по изпъкналите форми на терена - била и стръмни склонове, на 
припечни, по-рядко сенчести изложения. Почвата е плитка, средно до силно каменлива.  

Естествената растителност е от издънков зимен дъб, габър, акация, келяв габър, 
сребролистна липа, полски бряст и др. Създадени са и култури от бял бор, черен бор, атласки 
кедър и зимен дъб.  

Бъдещата горскостопанска дейност ще бъде насочена към запазване на съществуващата 
естествена растителност и подобряване на видовия състав.  

 
 

ВС2,3(69) – Крайречно, свежо до влажно, на алувиална 

ненаситенапочва  
 
Това месторастене заема много малка площ – 4,8 ха от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Разположено е на средно наклонен терен, с южно изложение, върху дълбока и 
средно каменлива почва.  

Естествената растителност е от издънков габър, акация, бяла върба, черна елша и орех.  
 

СД2,3(70) - Свежо до влажно, на  кафява горска наситена почва  
 
Заема 4246.1 ха, или 15.0% от дървопроизводителната площ. Почвата е кафява горска 

наситена, дълбока, слабо каменлива. По механичен състав е глинесто-песъчлива до тежко 
песъчливо-глинеста. Среща се на сенчести, по-рядко припечни изложения в горната част на 
склоновете. 

На този тип месторастене растат елитните букови гори на стопанството, в състава на които 
участват габър, явор, дива череша, едролистна липа, джел, брекина, зимен дъб, бял бор, 
дуглазка ела и др. Част от площта е заета и от издънков зимен дъб, габър и воден габър. Тук 
има създадени култури от бял бор, ела, смърч, дуглазка ела, европейска лиственица, бук и 
габър.  

В бъдеще горскостопанските мероприятия ще бъдат насочени към запазване на 
съществуващите естествени и изкуствени дървостои. Предвижда се постигане на оптимален 
бъдещ състав и продуктивност от I-II бонитет, което отговаря на потенциалните възможности на 
месторастенето. 

 

С2(71) - Свежо, на  кафява горска наситена почва  
 
Това месторастене е широко разпространено в района на стопанството, като заема 7206.2 

ха, или 25.4% от дървопроизводителната площ. Среща се на различни изложения, на 
наклонени и стръмни терени. Почвата е кафява горска наситена, средно дълбока, слабо до 
средно каменлива и свежа.  

Тук са формирани чисти и смесени насаждения от бук, габър, бял бор и смърч, а в по-
ниските райони от зимен дъб. В състава им участват още трепетлика, явор, череша, круша, 
джанка, брекина, орех, сребролистна липа и др. Създадени са и голям брой култури от бял бор, 
черен бор, веймутов бор, ела, дуглазка ела, смърч, бреза, бук и акация. Сегашния бонитет на 
дървостоите е предимно ІІ-V, което означава, че продуктивността на част от тях не отговаря на 
потенциалните възможности на месторастенето. 

В бъдеще горскостопанските мероприятия ще бъдат насочени към запазване на 
съществуващите дървостои, като се предвижда постигане на техния оптимален състав и 
продуктивност от II-III бонитет. 

 

В1,2(72) - Сухо до свежо, на кафява горска ненаситена почва  



 
Месторастенето заема 1219.7 ха, или 4.3% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се главно на припечни изложения, на наклонени, стръмни и изпъкнали 
форми на терена. Почвата е плитка, средно до силно каменлива.  

По-голямата част от насажденията са издънкови чисти и смесени от бук, зимен дъб, габър, 
акация, келяв габър, воден габър, космат дъб, мъждрян и др. Незначителна площ е заета от 
семенен бук и габър. Тук има създадени култури от бял и черен бор.  

Бъдещите мероприятия в насажденията на това месторастене ще бъдат насочени към 
запазване и подобряване на оптималния бъдещ състав и висока продуктивност. Вече 
създадените иглолистни култури ще бъдат отглеждани с цел тяхното оптимизиране. 

 
 

Т-ІІ-2 - Подпояс на среднопланинските гори от бук,  

           ела и смърч  
 

Д2(73) - Свежо,  кафява горска наситена почва   
 
Това месторастене заема 738.8 ха или 2.7% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се предимно на сенчести изложения и различни наклони, основно в 
горните части на склона. Почвата е кафява горска наситена, дълбока, слабо до средно 
каменлива. По механичен състав е глинесто песъчлива до песъчлива.  

Естествена растителност е от чисти и смесени насаждения от семенен бук, в състава на 
които участват явор, габър, смърч и ела. Преобладаващи са насажденията от II и III бонитет. 
Тук са създадени и чисти и смесени култури от смърч, съпътстван от бял бор и ела, с много 
висока производителност – I бонитет.  

В бъдеще горскостопанската дейност ще бъде насочена към запазване на съществуващите 
естествени насаждения и повишаване на тяхната производителност до I – II бонитет. Вече 
създадените иглолистни култури ще бъдат отглеждани с цел тяхното оптимизиране и запазване 
на високата производителност.  

 

С2(75) - Свежо, на кафява горска наситена почва   
 
Това месторастене заема 2029.5 ха или 7,1% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се на наклонени и стръмни терени с различно изложение, предимно в 
горната част на склона. Почвата е кафява горска наситена, средно дълбока и средно 
каменлива.  

Този тип месторастене е заето предимно от естествени букови насаждения – чисти и 
смесени, в състава на които влизат: габър, явор, череша, клен, планински ясен, офика, бял бор, 
смърч и др. Малка част от площта е заета от букови насаждения с издънков произход.  

Създадени са и култури от смърч, ела, зелена дуглазка, бяла мура, бял бор и бук. 
Насажденията са със сравнително добра производителност - II и III бонитет.  

В бъдеще горскостопанската дейност ще бъде насочена към запазване на съществуващите 
естествени насаждения и подържане на добрата им производителност. Същото се отнася и за 
вече създадените култури. 

 

С2,3(76) – Свежо до влажно, на  кафява горска наситена почва   
 
Това месторастене заема 32.9 ха или 0,1% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се на припечни изложения и различни наклони. Почвата е кафява горска 
маситена, средно дълбока, средно каменлива, свежа до влажна.  

Съществуващата в момента растителност е от семенен бук, габър и явор. Има създадени 
култури от смърч, с участие на бял бор. Производителността е I – II бонитет.  

В бъдеще мероприятията ще бъдат насочени към запазване и възстановяване на 
естествената растителност и отглеждане на създадените култури.   

 

В1,2(77) – Сухо до свежо, на  кафява горска ненаситена почва   
 
Това месторастене заема 7.4 ха или 0,1% от дървопроизводителната площ на стопанството. 

Среща се на припечни изложения, на сравнително стръмни терени и по билата. Почвата е 
кафява горска ненаситена, плитка до средно дълбока, силно каменлива.  



Това месторастене е заето от букови насаждения с ниска производителност – IV бонитет, 
съпътствани от явор, ива, трепетлика и др.  

В бъдеще горскостопанската дейност ще бъде насочена към запазване на съществуващата 
естествена растителност и подобряване производителността в съответствие с потенциала на 
месторастенето. 

Освен описаните месторастения в този подпояс се срещат още: А;АВ1(130) – група 
месторастения на каменливи и скални склонове с площ 18.8 ха, или 0,1% от 
дървопроизводителната площ на стопанството, В1;1,2;2(133), В1;1,2;2(133) - група сухи и свежи 
месторастения на слабо до средно ерозирани почви, с площ съответно 23.6 ха;0.2 ха и 0.1% от 
дървопроизводителната площ, и А1,2(134) – сухо до свежо, на средно и средно до силно 
ерозирана почва, с площ  33.0 ха, или 0.3% от дървопроизводителната площ.  

 

 

Таблица № 8 
за разпределение на дървопроизводителната площ на държавното горско стопанство 

по типове месторастения, горскорастителни области, подобласти, пояси, подпояси 
 

Горскорастителна област, подобласт, пояс, подпояс Съкратено Площ  
Тип месторастене обозначение ха % 

Тракийска горскорастителна област Т   

Горскорастителна подобласт – Горна Тракия ГТ   

Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински  пояс     
на дъбовите гори (0-700 м н.в.) Т-I   

Подпояс на крайречните и лонгозни гори    
(0-700 м н.в.) Т-I-1   

51.Крайречно, влажно, на ливадно-блатна и     
   Алувиална наситена почва (върбово тополово) С3 13,8 - 

52.Крайречно, свежо, на алувиална наситена почва    
   (типично тополово)  Д2 228.8 0,8 

53.Крайречно, свежо, на алувиална наситена почва    
   (дренирано тополово) С2 208.7 0,7 

54.Крайречно, свежо, на алувиална ненаситена почва    
   (условно тополово) В2 117.3 0,4 

Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори     
(0-500 м н.в.) Т-I-2   

55.Свежо до влажно, на обикновена канелена горска почва СД2,3 67.6 0,2 

56.Свежо до сухо, на обикновена канелена горска почва    
    С2,1 1615.9 5,7 

57.Сухо, на обикновена канелена горска почва В1 26.3 0,1 

59.Сухо, на обикновена канелена горска почва,    
   излужена смолница и сива горска почва  С1 29.1 0,1 

147.Сухо на обикновена канелена горска почва и    
     Д1 81.3 0.3 

Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни    
гори (500-700 м н.в.) Т-I-3   

62.Свежо до влажно, на обикновена канелена горска почва Д2,3 542.0 1.9 

63.Свежо до сухо, на обикновена канелена горска почва С2,1 6201.7 21.9 

64.Сухо, на обикновена канелена горска почва    
    В1 723.3 2.5 

Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни    
(700-2000 м н.в.) Т-II   

Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела    
(700-1200 м н.в.) Т-II-1   

67.Свежо до влажно, на обикновена канелена горска почва СД2,3 811.3 2,9 

68.Сухо до свежо, на обикновена канелена горска почва В1,2 328.8 1,2 

69.Крайречно, свежо до влажно, на алувиална ненаситена почва    
 ВС2,3 4,8 - 

70.Свежо до влажно, накафява горска наситена почва СД2,3 4246.1 15.0 

71.Свежо, на  кафява горска наситена почва С2 7206.2 25.4 

72.Сухо до свежо, на  кафява горска ненаситена почва В1,2 1219.7 4.3 

142.Сухо до свежо, на обикновена канелена горска почва С1,2 1817.1 6,4 

Подпояс на средноланинските гори от бук, ела и смърч    
(1200-1700 м н.в.) Т-II-2   

73.Свежо, на  кафява горска наситена почва Д2 738.8 2.6 

75.Свежо, на  кафява горска наситена почва  С2 2029.5 7,1 

76.Свежо до влажно, на  кафява горска ненаситена почва С2,3 32.9 0,1 

77.Сухо до свежо, на  кафява горска ненаситена почва В1,2 7.4 - 

Месторастения на каменливи  и скални склонове    

(сипеи, грохоти, морени)    

Високопланински пояс (над 1800-2200 м н.в.) Т-II   



Горскорастителна област, подобласт, пояс, подпояс Съкратено Площ  
Тип месторастене обозначение ха % 

130.На каменливи и скални склонове А,АВ1 18.8 0,1 

Месторастения на ерозирани почви    

Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс    
на дъбовите гори (0-800 м н.в.) Т-I   

131.Група сухи, сухи до свежи и свежи месторастения,          
     на слабо или средно ерозирани почви В1;1,2;2 0.2 - 

Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни    

(600 (800)-1800 (2200) м н.в.) Т-II   

133.Група сухи и свежи месторастения на слабо или    
    средно ерозирани почви В1;1,2;2 23.6 0,1 

134.Сухо до свежо, на средно или средно до силно     

    ерозирана почва А1,2 33.0 0.1 

Всичко дървопроизводителна площ  28374.0 100.0 

 

 

1.1.10. Очакваем технико-икономически ефект 

Съставянето на горскостопанския план на типологична основа позволява да се определи 
оптимален бъдещ състав за всяко насаждение. Този оптимален бъдещ състав отговаря на 
екологичните фактори на месторастенето и предполага значително по-висока продуктивност. 
Чрез целевия състав или бъдещето разпределение на площите по дървесни видове и по 
бонитети се цели да се постигне увеличение на дървесния прираст и съответно на дървесния 
запас. Като се съпоставят сегашният и бъдещият оптимален запас може да се получи 
представа за ефекта от предвидените мероприятия. На практика сравнението е невъзможно, 
поради което се налага използването на условни единици - условен общ усреднен прираст. За 
тази цел всички сегашни дървесни видове са приведени към 100 годишна възраст и нормална 
пълнота 1.0. По опитни таблици е изчислен условният общ среден зрелостен прираст на 
сегашните дървостои. От предвижданията за оптималните бъдещи състави за отделните 
типове месторастения се правят същите изчисления и се установява общ зрелостен прираст 
отделно за залесената площ и общо за дървопроизводителната площ на държавно ловно 
стопанство “Мазалат”. Резултатите от тези изчисления и сравнението на размера на условния 
общ зрелостен прираст при сегашния и оптималния бъдещ състав на горите се виждат в 
таблица   № 9. 

 

Таблица № 9 
Размер на условния общ среден зрелостен прираст 

по дървесни видове и бонитети при сегашния и бъдещ състав на гората 

Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

  

ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

  

Бял бор 

I 8.7 29.2 254 393.0 3419 393.0 3419 

II 7.5 358.0 2685 647.7 4858 648.8 4866 

III 6.2 1126.9 6987 814.0 5047 814.7 5051 

IV 4.9 634.4 3109 106.7 523 106.7 523 

V 3.7 4.8 18 1.3 5 1.3 5 

Всичко 2153.3 13053 1962.7 13852 1964.5 13864 

  

Смърч 

I 11.4 876.5 9992 734.4 8372 734.4 8372 

II 9.1 81.3 740 191.3 1741 191.3 1741 

III 7.1 0.1 1 24.0 170 24.0 170 

IV 5.5 1.0 6 1.7 9 1.7 9 

V - - - - - - - 

Всичко 958.9 10739 951.4 10292 951.4 10292 



Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

  

Черен бор 

I 8.7 10.9 95 115.4 1004 115.4 1004 

II 7.5 231.4 1736 558.4 4188 558.5 4189 

III 6.2 908.2 5631 881.5 5465 884.2 5482 

IV 4.9 811.6 3977 278.5 1365 278.5 1365 

V 3.7 0.4 1 3.5 13 3.5 13 

Всичко 1962.5 11440 1837.3 12035 1840.1 12053 

  

Ела 

I 14.8 77.4 1146 73.4 1086 73.4 1086 

II 11.6 6.1 71 13.4 155 13.4 155 

III 8.7 4.8 42 3.4 30 3.4 30 

IV 6.3 0.8 5 - - - - 

Всичко 89.1 1264 90.2 1271 90.2 1271 

  

Бяла мура 

I - - - - - - - 

II 7.5 0.7 5 0.7 5 0.7 5 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0.7 5 0.7 5 0.7 5 

  

Черна мура 

I 8.7 - - 0.2 2 0.2 2 

II 7.5 0.2 2 - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0.2 2 0.2 2 0.2 2 

  

Дуглазка 

I 14.8 195.5 2893 125.1 1851 125.1 1851 

II 11.6 - - 39.4 457 39.4 457 

III 8.7 0.1 1 22.3 194 22.3 194 

IV 6.3 - - 1.5 9 1.5 9 

Всичко 195.6 2894 188.3 2511 188.3 2511 

  

Лиственица 

I 8.7 - - 0.2 2 0.2 2 

II 7.5 0.2 2 0.1 1 0.1 1 

III 6.2 - - 1.9 12 1.9 12 

IV 4.9 1.9 9 - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 2.1 11 2.2 15 2.2 15 

  

Веймутов бор 

I 8.7 8.3 72 7.8 68 7.8 68 

II 7.5 5.9 44 5.5 41 5.5 41 

III 6.2 - - 0.3 2 0.3 2 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 



Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

Всичко 14.2 116 13.6 111 13.6 111 

  

Атласки кедър 

I - - - - - - - 

II 7.5 0.2 2 1.2 9 1.2 9 

III 6.2 1.5 9 4.2 26 4.2 26 

IV 4.9 3.5 17 0.3 1 0.3 1 

V - - - - - - - 

Всичко 5.2 28 5.7 36 5.7 36 

  

Деодарски кедър 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 6.2 - - 1.1 7 1.1 7 

IV - - - - - - - 

V 3.7 1.1 4 - - - - 

Всичко 1.1 4 1.1 7 1.1 7 

  

Европ. лиственица 

I 8.7 0.4 3 1.5 13 1.5 13 

II 7.5 0.4 3 0.2 2 0.2 2 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0.8 6 1.7 15 1.7 15 

  

Бук 

I 9.4 242.3 2278 2980.9 28020 2980.9 28020 

II 7.8 4709.1 36731 5179.7 40402 5179.8 40402 

III 6.2 2109.5 13079 1311.6 8132 1315.1 8154 

IV 4.7 153.3 721 165.5 778 165.5 778 

V 2.6 45.2 118 7.8 20 7.8 20 

Всичко 7259.4 52927 9645.5 77352 9649.1 77374 

  

Червен дъб 

I 7.8 5.9 46 4.7 37 4.7 37 

II 6.4 24.6 157 32.4 207 32.4 207 

III 5.0 22.1 110 16.2 81 16.9 84 

IV 3.7 0.8 3 3.2 12 3.2 12 

V 1.4 1.5 2 - - - - 

Всичко 54.9 318 56.5 337 57.2 340 

  

Зимен дъб 

I 7.8 1.5 12 406.3 3169 406.3 3169 

II 6.4 23.3 149 1311.6 8394 1317.4 8431 

III 5.0 229.1 1146 3563.0 17815 3571.1 17856 

IV 3.7 379.5 1404 1267.6 4690 1268.3 4693 

V 1.4 182.2 255 48.2 67 48.2 67 

Всичко 815.6 2966 6596.7 34135 6611.3 34216 

  

Летен дъб 
I 7.8 5.1 40 5.5 43 5.5 43 

II 6.4 - - 3.7 24 3.7 24 



Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

III 5.0 - - 3.4 17 3.4 17 

IV 3.7 6.6 24 0.7 3 0.7 3 

V 1.4 1.5 2 - - - - 

Всичко 13.2 66 13.3 87 13.3 87 

  

Благун 

I 7.8 3.5 27 14.0 109 14.0 109 

II 6.4 0.7 4 56.8 364 56.8 364 

III 5.0 11.4 57 307.7 1538 307.7 1538 

IV 3.7 41.6 154 83.6 309 83.6 309 

V 1.4 17.3 24 5.2 7 5.2 7 

Всичко 74.5 266 467.3 2327 467.3 2327 

  

Цер 

I 7.8 2.2 17 16.7 130 16.7 130 

II 6.4 9.3 60 118.2 756 119.1 762 

III 5.0 88.7 444 301.7 1508 301.7 1508 

IV 3.7 31.5 117 118.8 440 118.8 440 

V 1.4 19.1 27 1.3 2 1.3 2 

Всичко 150.8 665 556.7 2836 557.6 2842 

  

Габър 

I 9.4 61.1 574 635.7 5976 635.7 5976 

II 7.8 355.2 2771 1306.6 10191 1307.3 10197 

III 6.2 726.0 4501 1056.6 6551 1056.6 6551 

IV 4.7 90.8 427 278.8 1310 278.8 1310 

V 2.6 15.4 40 31.5 82 31.5 82 

Всичко 1248.5 8313 3309.2 24110 3309.9 24116 

  

Бряст 

I 7.8 0.4 3 - - - - 

II 6.4 2.0 13 1.9 12 1.9 12 

III 5.0 8.8 44 11.6 58 11.6 58 

IV 3.7 1.1 4 2.0 7 2.0 7 

V 1.4 0.3 - 3.7 5 3.7 5 

Всичко 12.6 64 19.2 82 19.2 82 

  

Топола 

I 24.3 - - 0.1 2 0.1 2 

II - - - - - - - 

III 9.7 0.6 6 0.4 4 0.4 4 

Всичко 0.6 6 0.5 6 0.5 6 

  

Трепетлика 

I 8.9 10.5 93 6.3 56 6.3 56 

II 7.4 35.5 263 28.4 210 29.2 216 

III 5.4 29.9 161 15.9 86 15.9 86 

IV 4.2 12.0 50 2.9 12 2.9 12 

V 3.2 3.0 10 - - - - 

Всичко 90.9 577 53.5 364 54.3 370 

  

Явор I 9.4 11.0 103 29.2 274 29.2 274 



Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

II 7.8 75.6 590 99.1 773 99.1 773 

III 6.2 51.2 317 14.2 88 14.2 88 

IV 4.7 5.2 24 0.6 3 0.6 3 

V 2.6 1.0 3 - - - - 

Всичко 144.0 1037 143.1 1138 143.1 1138 

  

Бреза 

I 7.2 2.2 16 13.8 99 13.8 99 

II 5.7 16.8 96 24.2 138 24.2 138 

III 4.4 36.6 161 20.9 92 20.9 92 

IV 3.2 7.3 23 1.7 5 1.7 5 

V 2.2 1.9 4 - - - - 

Всичко 64.8 300 60.6 334 60.6 334 

  

Орех 

I 7.8 5.0 39 4.2 33 4.2 33 

II 6.4 3.5 22 8.3 53 8.3 53 

III 5.0 32.2 161 17.8 89 17.8 89 

IV 3.7 6.9 26 2.7 10 2.7 10 

V 1.4 3.3 5 - - - - 

Всичко 50.9 253 33.0 185 33.0 185 

  

Космат дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.0 - - 3.2 16 3.2 16 

IV 3.7 - - 7.4 27 7.4 27 

V 1.4 5.7 8 - - - - 

Всичко 5.7 8 10.6 43 10.6 43 

  

Брекина 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.0 - - 2.0 10 2.0 10 

IV 3.7 - - 0.9 3 0.9 3 

V 1.4 2.9 4 - - - - 

Всичко 2.9 4 2.9 13 2.9 13 

  

Полски бряст 

I 7.8 1.6 12 1.6 12 1.6 12 

II 6.4 0.1 1 0.7 4 0.7 4 

III 5.0 - - 3.0 15 3.0 15 

IV 3.7 2.7 10 1.1 4 1.1 4 

V 1.4 0.9 1 - - - - 

Всичко 5.3 24 6.4 35 6.4 35 

  

Върба 

I 8.7 - - 1.2 10 1.2 10 

II 7.5 4.7 35 15.0 112 15.0 112 

III 6.2 18.1 112 6.5 40 6.5 40 

IV 4.9 - - 0.1 - 0.1 - 

V - - - - - - - 



Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

Всичко 22.8 147 22.8 162 22.8 162 

  

Бяла върба 

I 8.7 - - 0.6 5 0.6 5 

II 7.5 1.7 13 6.0 45 6.0 45 

III 6.2 16.4 102 4.7 29 4.7 29 

IV 4.9 - - 2.4 12 2.4 12 

V 3.7 - - 3.8 14 3.8 14 

Всичко 18.1 115 17.5 105 17.5 105 

  

Джанка 

I 7.8 0.1 1 - - - - 

II 6.4 0.1 1 0.8 5 0.8 5 

III 5.0 0.4 2 0.7 4 0.7 4 

IV 3.7 1.0 4 0.1 - 0.1 - 

V 1.4 0.9 1 - - - - 

Всичко 2.5 9 1.6 9 1.6 9 

  

Дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3.7 1.2 4 - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 1.2 4 - - - - 

  

Черна елша 

I 8.5 16.6 141 37.4 318 37.4 318 

II 6.3 147.0 926 184.1 1160 184.1 1160 

III 4.1 125.1 513 72.9 299 72.9 299 

Всичко 288.7 1580 294.4 1777 294.4 1777 

  

Ива 

I 8.7 - - 4.6 40 4.6 40 

II 7.5 - - 2.7 20 2.7 20 

III 6.2 11.2 69 0.4 2 0.4 2 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 11.2 69 7.7 62 7.7 62 

  

Кестен 

I - - - - - - - 

II 7.8 - - 2.6 20 2.6 20 

III 6.2 2.5 16 3.4 21 3.4 21 

IV 4.7 3.4 16 - - - - 

V 2.6 0.1 - - - - - 

Всичко 6.0 32 6.0 41 6.0 41 

  

Клен 

I 7.8 - - 0.1 1 0.1 1 

II 6.4 - - 2.5 16 2.5 16 

III 5.0 - - 5.2 26 5.2 26 

IV 3.7 0.1 - 3.9 14 3.9 14 



Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

V 1.4 1.7 2 0.6 1 0.6 1 

Всичко 1.8 2 12.3 58 12.3 58 

  

Круша 

I - - - - - - - 

II 6.4 - - 0.7 4 0.7 4 

III 5.0 0.2 1 0.2 1 0.2 1 

IV 3.7 1.3 5 0.1 - 0.1 - 

V 1.4 0.1 - - - - - 

Всичко 1.6 6 1.0 5 1.0 5 

  

Дребнолистна липа 

I - - - - - - - 

II 5.3 - - 0.5 3 0.5 3 

III 4.2 0.5 2 - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0.5 2 0.5 3 0.5 3 

  

Едролистна липа 

I 6.4 - - 3.5 22 3.5 22 

II 5.3 0.3 2 1.2 6 1.2 6 

III 4.2 3.5 15 - - - - 

IV 3.2 0.1 - - - - - 

V 2.2 0.8 2 - - - - 

Всичко 4.7 19 4.7 28 4.7 28 

  

Сребролистна липа 

I 6.4 15.0 96 21.4 137 21.4 137 

II 5.3 24.9 132 38.5 204 38.5 204 

III 4.2 52.2 219 46.8 197 46.8 197 

IV 3.2 34.1 109 16.2 52 16.2 52 

V 2.2 11.7 26 - - - - 

Всичко 137.9 582 122.9 590 122.9 590 

  

Мекиш 

I - - - - - - - 

II 6.4 - - 0.2 1 0.2 1 

III 5.0 - - 0.3 2 0.3 2 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко - - 0.5 3 0.5 3 

  

Скоруша 

I - - - - - - - 

II 6.4 - - 0.1 1 0.1 1 

III 5.0 - - 0.3 2 0.3 2 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко - - 0.4 3 0.4 3 

  

Череша I 7.8 3.4 27 3.3 26 3.3 26 



Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

II 6.4 0.5 3 - - - - 

III 5.0 1.9 10 0.2 1 0.2 1 

IV 3.7 0.7 3 0.6 2 0.6 2 

V 1.4 1.4 2 - - - - 

Всичко 7.9 45 4.1 29 4.1 29 

  

Източен чинар 

I - - - - - - - 

II 6.4 - - 0.4 3 0.4 3 

III 5.0 0.3 2 - - - - 

IV - - - - - - - 

Всичко 0.3 2 0.4 3 0.4 3 

  

Шестил 

I - - - - - - - 

II 7.8 1.4 11 1.0 8 1.0 8 

III - - - - - - - 

IV 4.7 0.9 4 0.9 4 0.9 4 

V - - - - - - - 

Всичко 2.3 15 1.9 12 1.9 12 

  

Планински ясен 

I 7.8 0.7 5 3.4 27 3.4 27 

II 6.4 2.7 17 9.9 63 9.9 63 

III 5.0 6.8 34 0.9 4 0.9 4 

IV 3.7 3.7 14 - - - - 

V 1.4 0.4 1 - - - - 

Всичко 14.3 71 14.2 94 14.2 94 

  

тп I-214 

I 24.3 - - 2.0 49 2.0 49 

II 16.5 11.8 195 76.1 1256 101.8 1680 

III 9.7 101.2 982 26.8 260 33.4 324 

Всичко 113.0 1177 104.9 1565 137.2 2053 

  

тп I-37/61 

I - - - - - - - 

II 16.5 - - 2.1 35 2.1 35 

III 9.7 2.7 26 0.6 6 0.6 6 

Всичко 2.7 26 2.7 41 2.7 41 

  

тп Regenerata 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 9.7 1.7 16 - - - - 

Всичко 1.7 16 - - - - 

  

тп R-16 Robusta 

I - - - - - - - 

II 16.5 - - 0.7 12 0.7 12 

III 9.7 3.5 34 - - - - 

Всичко 3.5 34 0.7 12 0.7 12 

  



Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

тп Vernirubens 

I - - - - - - - 

II 16.5 - - 0.2 3 0.2 3 

III 9.7 1.6 16 1.4 14 1.4 14 

Всичко 1.6 16 1.6 17 1.6 17 

  

Бяла топола 

I 24.3 - - 0.1 2 0.1 2 

II - - - - - - - 

III 9.7 0.1 1 - - - - 

Всичко 0.1 1 0.1 2 0.1 2 

  

Сива топола 

I - - - - - - - 

II 16.5 - - 0.1 2 0.1 2 

III 9.7 0.1 1 - - - - 

Всичко 0.1 1 0.1 2 0.1 2 

  

Черна топола 

I 24.3 - - 0.3 7 0.3 7 

II 16.5 - - 15.4 254 25.7 424 

III 9.7 10.3 100 5.7 55 5.7 55 

Всичко 10.3 100 21.4 316 31.7 486 

  

Киселица 

I 7.8 0.3 2 - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3.7 - - 0.3 1 0.3 1 

V - - - - - - - 

Всичко 0.3 2 0.3 1 0.3 1 

  

Дива череша 

I 7.8 0.3 2 0.3 2 0.3 2 

II 6.4 0.1 1 0.6 4 0.6 4 

III 5.0 2.1 10 1.3 6 1.3 6 

IV 3.7 0.3 1 0.1 - 0.1 - 

V - - - - - - - 

Всичко 2.8 14 2.3 12 2.3 12 

  

Всичко ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 16036.2 111443 26677.1 188488 26745.6 189300 

  

ПРЕВРЪЩАНЕ 

  

Бук 

I 6.6 997.5 6584 - - - - 

II 5.8 857.0 4971 - - - - 

III 4.4 315.5 1388 - - - - 

IV 3.1 152.0 471 - - - - 

V 2.0 22.1 44 - - - - 

Всичко 2344.1 13458 - - - - 

  

Зимен дъб I 6.9 3.5 24 - - - - 



Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

II 6.1 25.3 154 - - - - 

III 5.1 1754.7 8949 - - - - 

IV 4.0 3100.7 12403 - - - - 

V 3.0 653.9 1962 - - - - 

Всичко 5538.1 23492 - - - - 

  

Летен дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 4.0 0.1 - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0.1 - - - - - 

  

Благун 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.1 36.2 185 - - - - 

IV 4.0 259.4 1038 - - - - 

V 3.0 52.1 156 - - - - 

Всичко 347.7 1379 - - - - 

  

Цер 

I 6.9 0.1 1 - - - - 

II 6.1 15.9 97 - - - - 

III 5.1 215.7 1100 - - - - 

IV 4.0 105.8 423 - - - - 

V 3.0 21.9 66 - - - - 

Всичко 359.4 1687 - - - - 

  

Габър 

I 6.6 236.9 1564 - - - - 

II 5.8 951.1 5516 - - - - 

III 4.4 510.0 2244 - - - - 

IV 3.1 244.0 756 - - - - 

V 2.0 75.0 150 - - - - 

Всичко 2017.0 10230 - - - - 

  

Бряст 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.1 1.0 5 - - - - 

IV 4.0 3.2 13 - - - - 

V 3.0 0.6 2 - - - - 

Всичко 4.8 20 - - - - 

  

Космат дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V 3.0 7.2 22 - - - - 



Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

Всичко 7.2 22 - - - - 

  

Полски бряст 

I 6.9 0.2 1 - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 4.0 0.1 - - - - - 

V 3.0 0.3 1 - - - - 

Всичко 0.6 2 - - - - 

  

Клен 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.1 0.8 4 - - - - 

IV 4.0 0.1 - - - - - 

V 3.0 8.5 26 - - - - 

Всичко 9.4 30 - - - - 

  

Мекиш 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V 3.0 0.5 2 - - - - 

Всичко 0.5 2 - - - - 

  

Всичко ПРЕВРЪЩАНЕ 10628.9 50322 - - - - 

  

НИСКОСТЪБЛЕНИ 

  

Бук 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 4.4 0.3 1 0.3 1 0.3 1 

IV 3.1 0.6 2 0.2 1 0.2 1 

V 2.0 - - 0.4 1 0.4 1 

Всичко 0.9 3 0.9 3 0.9 3 

  

Зимен дъб 

I 6.8 4.7 32 - - - - 

II 5.8 2.6 15 4.5 26 4.5 26 

III 4.8 1.6 8 6.6 32 6.6 32 

IV 3.8 6.9 26 88.4 336 88.4 336 

V 2.8 121.4 340 28.2 79 28.2 79 

Всичко 137.2 421 127.7 473 127.7 473 

  

Благун 

I 6.8 2.8 19 - - - - 

II 5.8 0.2 1 - - - - 

III 4.8 0.8 4 1.0 5 1.0 5 

IV 3.8 0.5 2 1.1 4 1.1 4 

V 2.8 0.6 2 - - - - 



Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

Всичко 4.9 28 2.1 9 2.1 9 

  

Цер 

I 6.8 0.3 2 - - - - 

II 5.8 1.5 9 9.3 54 9.3 54 

III 4.8 4.6 22 2.6 12 2.6 12 

IV 3.8 5.8 22 1.5 6 1.5 6 

V 2.8 1.3 4 0.3 1 0.3 1 

Всичко 13.5 59 13.7 73 13.7 73 

  

Габър 

I 6.6 1.0 7 - - - - 

II 5.8 1.9 11 0.5 3 0.5 3 

III 4.4 3.0 13 1.4 6 1.4 6 

IV 3.1 14.4 45 31.3 97 31.3 97 

V 2.0 16.4 33 3.8 8 3.8 8 

Всичко 36.7 109 37.0 114 37.0 114 

  

Бряст 

I 6.8 0.9 6 - - - - 

II 5.8 - - 0.3 2 0.3 2 

III 4.8 0.2 1 1.1 5 1.1 5 

IV 3.8 0.2 1 0.2 1 0.2 1 

V 2.8 0.3 1 - - - - 

Всичко 1.6 9 1.6 8 1.6 8 

  

Мъждрян 

I 7.8 8.2 64 1.9 15 1.9 15 

II 6.4 0.3 2 12.1 77 12.1 77 

III 5.0 8.1 40 38.8 194 38.8 194 

IV 3.7 18.5 68 74.1 274 74.1 274 

V 1.4 127.5 178 18.0 25 18.0 25 

Всичко 162.6 352 144.9 585 144.9 585 

  

Акация 

I 12.0 1.3 16 9.9 119 9.9 119 

II 8.7 29.7 258 224.7 1955 224.7 1955 

III 5.2 283.0 1472 258.0 1342 258.0 1342 

IV 3.4 178.1 606 111.4 379 111.4 379 

V 1.9 72.0 137 1.0 2 1.0 2 

Всичко 564.1 2489 605.0 3797 605.0 3797 

  

Космат дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3.8 - - 9.9 38 9.9 38 

V 2.8 9.9 28 - - - - 

Всичко 9.9 28 9.9 38 9.9 38 

  

Келяв габър 
IV - 322.1 - 490.1 - 490.1 - 

V - 237.3 - 51.7 - 51.7 - 



Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст на 

1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

Всичко 559.4 - 541.8 - 541.8 - 

  

Полски бряст 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 4.8 - - 0.1 - 0.1 - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко - - 0.1 - 0.1 - 

  

Воден габър 

I 6.6 0.2 1 3.2 21 3.2 21 

II 5.8 10.9 63 33.7 195 33.7 195 

III 4.4 26.5 117 63.0 277 63.0 277 

IV 3.1 94.5 293 13.6 42 13.6 42 

V 2.0 11.7 23 25.8 52 25.8 52 

Всичко 143.8 497 139.3 587 139.3 587 

  

Клен 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3.8 0.2 1 3.4 13 3.4 13 

V 2.8 3.6 10 0.4 1 0.4 1 

Всичко 3.8 11 3.8 14 3.8 14 

  

Леска 

IV - 1.8 - 0.4 - 0.4 - 

V - - - - - - - 

Всичко 1.8 - 0.4 - 0.4 - 

  

Мекиш 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3.8 - - 0.2 1 0.2 1 

V 2.8 0.2 1 - - - - 

Всичко 0.2 1 0.2 1 0.2 1 

  

Всичко НИСКОСТЪБЛЕНИ 1640.4 4007 1628.4 5702 1628.4 5702 

  

ОБЩО ВСИЧКО 28305.5 165772 28305.5 194190 28374.0 195002 

 

 

 

  Отношението между сегашния и бъдещия условен зрелостен прираст дава реална 
представа за ефекта от предвидените изменения в състава на дървостоите за увеличението 
прираста на гората. От таблица № 9 се вижда, че сегашният общ зрелостен прираст на 
залесената площ е 165 772 куб.м, а бъдещият -194 190 куб.м или очакваемото увеличение само 
за залесената площ ще бъде:  

                                                 (194 190: 165 772) х 100 = 117,1% 
 

 



 
 

Kато се вземе под внимание и очакваемото увеличение на прираста от залесяванията на 
голите дървопроизводителни площи очакваемото увеличение на прираста общо за цялото 
държавно горско стопанство ще бъде: 

 
                                              (195 002 : 165 772) х 100 = 117.6% 
 

При сегашния среден зрелостен прираст на 1 ха залесена площ – 5.9 куб.м в бъдеще се 
очаква – 6.9 куб.м. Това показва, че една част от насажденията в сегашния си състав на 
територията на държавното горско стопанство не отговаря на производителните възможности 
на съответните месторастения. При правилно и рационално разпределение  на дървесните 
видове по типове месторастения в перспектива производителността на горите може да се 
увеличи със 117.6% при по-висок качествен състав на продукцията. Представа за измененията, 
които настъпват в площите заети от дървесните видове при сегашния и бъдещия състав ни 
дава таблица № 10.  

 

Таблица № 10 
Сравнение на площта по дървесни видове  

в сегашния и бъдещия състав 

Дървесни 
видове 

СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

ха куб.м куб.м/ха ха куб.м куб.м/ха ха куб.м куб.м/ха 

Бял бор 2153.3 13053 6.1 1962.7 13852 7.1 1964.5 13864 7.1 

Смърч 958.9 10739 11.2 951.4 10292 10.8 951.4 10292 10.8 

Черен бор 1962.5 11440 5.8 1837.3 12035 6.6 1840.1 12053 6.6 

Ела 89.1 1264 14.2 90.2 1271 14.1 90.2 1271 14.1 

Бяла мура 0.7 5 7.1 0.7 5 7.1 0.7 5 7.1 

Черна мура 0.2 2 10.0 0.2 2 10.0 0.2 2 10.0 

Дуглазка 195.6 2894 14.8 188.3 2511 13.3 188.3 2511 13.3 

Лиственица 2.1 11 5.2 2.2 15 6.8 2.2 15 6.8 

Веймутов бор 14.2 116 8.2 13.6 111 8.2 13.6 111 8.2 

Атласки кедър 5.2 28 5.4 5.7 36 6.3 5.7 36 6.3 

Деодарски 
кедър 

1.1 4 3.6 1.1 7 6.4 1.1 7 6.4 

Европ. 
лиственица 

0.8 6 7.5 1.7 15 8.8 1.7 15 8.8 

Бук 9604.4 66388 6.9 9646.4 77355 8.0 9650.0 77377 8.0 

Червен дъб 54.9 318 5.8 56.5 337 6.0 57.2 340 5.9 

Зимен дъб 6490.9 26879 4.1 6724.4 34608 5.1 6739.0 34689 5.1 

Летен дъб 13.3 66 5.0 13.3 87 6.5 13.3 87 6.5 

Благун 427.1 1673 3.9 469.4 2336 5.0 469.4 2336 5.0 

Цер 523.7 2411 4.6 570.4 2909 5.1 571.3 2915 5.1 

Габър 3302.2 18652 5.6 3346.2 24224 7.2 3346.9 24230 7.2 

Бряст 19.0 93 4.9 20.8 90 4.3 20.8 90 4.3 

Топола 0.6 6 10.0 0.5 6 12.0 0.5 6 12.0 

Трепетлика 90.9 577 6.3 53.5 364 6.8 54.3 370 6.8 

Явор 144.0 1037 7.2 143.1 1138 8.0 143.1 1138 8.0 

Бреза 64.8 300 4.6 60.6 334 5.5 60.6 334 5.5 

Мъждрян 162.6 352 2.2 144.9 585 4.0 144.9 585 4.0 

Орех 50.9 253 5.0 33.0 185 5.6 33.0 185 5.6 

Акация 564.1 2489 4.4 605.0 3797 6.3 605.0 3797 6.3 

Космат дъб 22.8 58 2.5 20.5 81 4.0 20.5 81 4.0 

Келяв габър 559.4 - - 541.8 - - 541.8 - - 

Брекина 2.9 4 1.4 2.9 13 4.5 2.9 13 4.5 



Дървесни 
видове 

СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

ха куб.м куб.м/ха ха куб.м куб.м/ха ха куб.м куб.м/ха 

Полски бряст 5.9 26 4.4 6.5 35 5.4 6.5 35 5.4 

Върба 22.8 147 6.4 22.8 162 7.1 22.8 162 7.1 

Бяла върба 18.1 115 6.4 17.5 105 6.0 17.5 105 6.0 

Воден габър 143.8 497 3.5 139.3 587 4.2 139.3 587 4.2 

Джанка 2.5 9 3.6 1.6 9 5.6 1.6 9 5.6 

Дъб 1.2 4 3.3 - - - - - - 

Черна елша 288.7 1580 5.5 294.4 1777 6.0 294.4 1777 6.0 

Ива 11.2 69 6.2 7.7 62 8.1 7.7 62 8.1 

Кестен 6.0 32 5.3 6.0 41 6.8 6.0 41 6.8 

Клен 15.0 43 2.9 16.1 72 4.5 16.1 72 4.5 

Круша 1.6 6 3.8 1.0 5 5.0 1.0 5 5.0 

Леска 1.8 - - 0.4 - - 0.4 - - 

Дребнолистна 
липа 

0.5 2 4.0 0.5 3 6.0 0.5 3 6.0 

Едролистна 
липа 

4.7 19 4.0 4.7 28 6.0 4.7 28 6.0 

Сребролистна 
липа 

137.9 582 4.2 122.9 590 4.8 122.9 590 4.8 

Мекиш 0.7 3 4.3 0.7 4 5.7 0.7 4 5.7 

Скоруша - - - 0.4 3 7.5 0.4 3 7.5 

Череша 7.9 45 5.7 4.1 29 7.1 4.1 29 7.1 

Източен чинар 0.3 2 6.7 0.4 3 7.5 0.4 3 7.5 

Шестил 2.3 15 6.5 1.9 12 6.3 1.9 12 6.3 

Планински ясен 14.3 71 5.0 14.2 94 6.6 14.2 94 6.6 

тп I-214 113.0 1177 10.4 104.9 1565 14.9 137.2 2053 15.0 

тп I-37/61 2.7 26 9.6 2.7 41 15.2 2.7 41 15.2 

тп Regenerata 1.7 16 9.4 - - - - - - 

тп R-16 Robusta 3.5 34 9.7 0.7 12 17.1 0.7 12 17.1 

тп Vernirubens 1.6 16 10.0 1.6 17 10.6 1.6 17 10.6 

Бяла топола 0.1 1 10.0 0.1 2 20.0 0.1 2 20.0 

Сива топола 0.1 1 10.0 0.1 2 20.0 0.1 2 20.0 

Черна топола 10.3 100 9.7 21.4 316 14.8 31.7 486 15.3 

Киселица 0.3 2 6.7 0.3 1 3.3 0.3 1 3.3 

Дива череша 2.8 14 5.0 2.3 12 5.2 2.3 12 5.2 

  

Всичко 28305.5 165772 5.9 28305.5 194190 6.9 28374.0 195002 6.9 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Икономически условия  

 

 

Горите на територията на ДЛС ”Мазалат” имат голямо значение за икономиката на региона 
като източник на дървесина, странични ползвания, ловни и туристически дейности.  

Средногодишно се добиват 13 001 куб.м строителна дървесина, 42 366 пространствени 
куб.м дърва за огрев и използваема вършина.  

Добитите дърва за огрев са предназначени за задоволяване нуждите на местното 
население, както и за износ.  

В условията на пазарна икономика ползватели на дървесина са както местни фирми и 
дървообработващи предприятия, така и фирми от други райони и области. В с. Горно Сахране 
се намира най-голямото дървопреработвателно предприятие в района което усвоява 
дървесина от цялата страна. 

Стопанското значение на горите не се ограничава само с дърводобива. Ежегодно (съгласно 
Горскостопанския план) се предоставят площи на местното население осигурявящи паша на 
голяма част от селскостопанските животни. При благоприятни условия се събират значителни 
количества билки, гъби и горски плодове, които осигуряват допълнителни доходи на местното 
население. 

Районът на стопанството предоставя добра база за изграждане на интензивно ловно 
стопанство със задоволителни дивечови запаси и видово разнообразие, което създава добри 
условия за развитие на местния, националния и международния ловен туризъм. В 
Ловностопанския план подробно са разгледани условията, възможностите и постиженията на 
ДЛС “Мазалат” в тази област.  

Реките “Тунджа”, ”Тъжа”, язовир “Копринка”, както и другите по-малки реки и водоеми 
предлагат добри условия за спортен риболов. 

На територията на стопанството съществуват отлични условия за туризъм. Град Павел баня 
е известен балнеолечебен център, посещаван ежегодно от хиляди туристи.  

В близост се намират паметникът на връх Шипка, както и забележителният храм-паметник 
при гр. Шипка. 

Уникалните тракийски гробници привличат археолози и многобройни туристи. В с. Габарево 
и с. Скобелево са изградени етнографски комплекси, пресъздаващи традиционни занаяти.  

В северната част на Същинска Средна гора на територията на стопанството се намират 
природните забележителности “Зелените дървета”, ”Ровината”, ”Пиростията”, вековните 
дървета “Кичестия габър” и “Топчестия габър”, извънселищните паркове “Тунджа” и 
“Каваклийка”. Оттук преминават и маршрутите за хижите Каваклийка и Братан. 

На северозапад ДЛС “Мазалат” граничи с Национален Парк ”Централен Балкан”, като 
отправната точка е х. Русалка с подстъп от с. Тъжа.  

През района на стопанството преминава Европейският туристически маршрут Ком-Емине, на 
който се намират хижите Мазалат, Партизанска песен, Хлебна и Узана.  

В Старопланинската част на Ловното стопанство се намира най-високата му точка - връх 
Исполин (Куруджа), 1524 м. н.в.  

С Руско – Турската Освободителна война е свързана Химитлийската пътека, както и 
едноименният проход (1170 м н.в.), попадащи в границите на ДЛС “Мазалат”. Интерес 
представляват резерватите “Лешница” и “Еленова гора”, както и природните забележителности 
”Евкая-каменната къща”, ”Търниченското пръскало”. 

 От голямо значение за населението в района на стопанството са и защитно-водоохранните 
и противоерозионни функции на гората. Горските комплекси са основни водоизточници за 
снабдяване на селищата в региона с питейна вода. 

При изработването на Горскостопанския план е установена обща дървопроизводителна 
площ 28 374.0 ха. Стопанисваната в ловностопанско отношение площ извън горски територии е 
почти двийно повече..  

Средната лесистост на стопанството в новите му граници е 49,4%. 
Транспортната система в стопанството е добре развита. През територията му преминава 

подбалканската железопътна линия София-Бургас. Успоредно с нея преминава първокласният 
автомобилен път Е - 773, от който се отклоняват пътни артерии до всички населени места на 
територията на стопанството. 

През горските масиви е прокарана пътна мрежа от автомобилни и тракторни пътища в 
сравнително добро състояние.  



Автомобилните пътища в горските територии на устройвания обект са с обща дължина   
550.0 км. Преобладават пътища без трайна настилка, а част от тях – 20.0 км са непроходими и 
се нуждаят от основен ремонт.Стабилизираните горски пътища са с обща дължина 71.5 км.С 
известна реконструкция и редовна поддръжка, наличната пътна мрежа е в състояние да 
осигури безпрепятствено провеждане на всички горскостопански мероприятия. 

 
 

3. Защитени  природни обекти  
 
 
 

В новите граници на ДЛС “Мазалат”, определени съгласно Заповед № РД 49-231/17.11.2010 
год. на МЗХ, попадат следните защитени природни обекти по чл.5, ал.3 от Закона за горите: 

 

3.1. ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ 

3.1.1. Природна забележителност “Евкая – Каменната къща” обявена  със заповед 
№1187/19.04.1976 г. на МГОПС и актуализирана със заповед №РД–442/18.06.2007 г. на МОСВ; 

3.1.2. Природна забележителност “Търниченско пръскало”, обявена  със заповед 
№283/04.05.1979 г. на КОПС и актуализирана със заповед №РД – 434/18.06.2007 г. на МОСВ; 

3.1.3. Природна забележителност “Пиростията”, обявена със заповед № 3384/08.12.1966 
г. на МГГП и актуализирана със заповед № РД – 441 от 18.06.2007 г. от МОСВ; 

3.1.4. Природна забележителност “Ярът” – заповед №4051/ 29.12.1973 г. на МГОПС; 
 

3.2. ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ 

3.2.1. Защитена местност “Сечи камък”, обявена със заповед №РД – 525/12.07.2007 г. на 
МОСВ, прекатегоризирана буферна зона на резерват “Лешница” (заповед № 793/10.08.1984 г. 
на КОПС); 

3.2.2. Защитена местност “Зелените дървета”, обявена със заповед №РД –430/18.06.2007 
г. на МОСВ, прекатегоризирана от природна забележителност (заповед №1187/19.04.1976 г. на 
МГОПС); 

 3.2.3. Защитена местност “Каваклийка”, обявена със заповед № РД – 858/18.09.2002 г. на 
МОСВ, прекатегоризирана от историческо място (заповед 2107/20.12.1984 г. на КОПС), отдел и 
подотдели: 248 е÷т, 2÷6, с обща  площ 50.7 ха, от която  48.7 ха залесена и 2.0  ха незалесена. 

 

3.3. ЗОНИ ПО ЗБР ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА  

       “НАТУРА 2000” 

В Глава VII на Горскостопанския план е направен подробен преглед на защитените зони, 
както и на установените природни горски местообитания (хабитати) в обхвата дейност на 
ДЛС “Мазалат” по площ, по запас на дървостоите и по вид на проектираните в тях сечи. 

3.3.1. Защитена зона “Централен Балкан - Буфер”, с идентификационен код BG 0001493, 
обявена по директива 92/43/ЕС за местообитанията – РМС № 122/02.03.2007 г.; 

3.3.2. Защитена зона “Централен Балкан - Буфер”, с идентификационен код BG 0002128, 
обявена по директива 79/409/ЕС за дивите птици – РМС № 335/26.05.2011 г.; 

3.3.3. Защитена зона “Язовир Копринка”, с идентификационен код BG 0000261, по 
директива 92/43/ЕС за местообитанията – РМС №122/02.03.2007 г.; 

3.3.4. Защитена зона “Тунджа 1”, с идентификационен код BG 0000192, по директива 
92/43/ЕС за местообитанията – РМС №802/04.12.2007 г. (отразено е и нейното разширение);  
 
 

 

 

 

 

 

4. Защитени растителни видове и лечебни и редки растения на 

територията на ТП ДЛС “мазалат” 
 

4.1 Лечебни  растения 

 



 

Според Хорологичния атлас на лечебните растения в Република България и Голямата 
билкова енциклопедия, на територията на устройвания обект са установени значителен брой 
лечебни растения, както и растителни видове с природозащитен статус – редки и /или 
застрашени, както и ендемитни, както следва:  

Най-разпространените лечебни растения в ДЛС “Мазалат” са някои от срещащите се тук 
дървесни видове като бука (Fagus sylvatica) – 33.9% от залесената площ на стопанството, и 
габъра (Carpinus betulus) – 11.7%. С лечебна цел се използва кората от клоните и стъблата на 
по-младите дървета, която съдържа дъбилни вещества, танини и др.  

Важни в областта на фитотерапията видове, характерни за района на стопанството са 
зимният дъб (Quercus sessiliflora), благунът (Quercus conferta) и церът (Quercus cerris).  

Зимният дъб заема 22.9%, благунът – 1.5%, а церът – 1,9% от залесената площ на 
стопанството. В още по-голяма степен от бука, кората от клоните и стъблата на по-младите 
дъбови дървета съдържа дъбилни вещества, танини и др., които могат да се използват с 
лечебна цел. 

В състава на повечето насаждения влизат единично или с по 1 – 2 десети други дървесни 
видове - сребролистна липа, бряст, клен и горскоплодни - брекина, круша, джанка и др.  

В естествено състояние сребролистната липа (Tilia argentea) се среща на по-свежите 
месторастения на стопанството. Участва единично в състава на насажденията, но практически 
тези дървета не могат да се използват за добив на цвят.  

Брястът (Ulmus minor) се среща рядко, само в състава на смесените гори. Единични 
насаждения са установени в района на фазанарията в с. Трънково. 

Горскоплодните видове брекина (Sorbus torminalis), джанка (Prunus cerasifera) и круша 
(Pirus communis) имат предимно ловностопанско значение. 

В района на стопанството върху 22.6% от залесената площ са внесени изкуствено черен 
бор (Pinus laricio), бял бор (Pinus silvestris), смърч (Picea abies), зелена дуглазка (Pseudotsuga 
mensiensii) и др. иглолистни. Залесявани са предимно с цел борба с ерозията, както на бедни, 
така и на по-богати месторастения. Използваемите им части съдържат етерични масла, смоли, 
витамини и други полезни вещества.   

На отделни изолирани места в района на стопанството се среща смрадликата (Cotynus 
coggigria). Тя се развива под склопа на насажденията. Листата на смрадликата са особено 
ценни, защото съдържат до 25% дъбилни вещества, етерични масла, флавоноиди и др. 
Състоянието на ресурсите е добро, макар че местообитанията са предимно бедни и по-
каменливи, защото химичния състав на растението естествено го предпазва от пашата. Но 
значението й като лечебно растение за района на стопанството не е голямо поради силно 
ограниченото й разпространение. 

В горите на ДЛС “Мазалат”, особено на местата с по-рехав склоп е формиран подлес от 
храсти, повечето от които са лечебни растения. Плодовете на дряна (Cornus mas) съдържат 
глюкозиди, плодови киселини, витамини и други полезни вещества. Плодоноси рядко. 
Обикновено в подлесни съобщества с него се среща и червения глог (Crataegus monogina). 
Плодоноси предимно на откритите места и по периферията на гората, и е по-продуктивен от 
дряна. По крайщата на горските комплекси са се развили гъсти храсталаци от трънка (Prunus 
spinosa). Районът е благоприятен за развитието на вида и обикновено цъфтежът, и 
плодоносенето му е много обилен.  

Шипката (Rosa canina) често се среща заедно с трънката. Разпространена е повсеместно 
както сред подлеса, така и по голите площи. Тя е доста устойчив вид и може да се срещне както 
на много бедни месторастения и скални терени, така и върху дълбоки плодородни почви. 
Обилно плодоноси като плодовете й са особено ценни с голямото си съдържание на витамин С.  

Къпините трудно виреят под склопа на насажденията, но много бързо се развиват и 
разпространяват, когато намерят благоприятни условия. Срещат се покрай горските пътища 
или бързо заемат тези от тях които не се използват, в сечищата или всред младите насаждения 
и култури. Коренищата и листата им са в достатъчни количества, където ги има, но районът е 
доста сух, което намалява плодоносенето и често плодовете изобщо не могат да узреят.  

Единично в смесени храстови формации, се среща брадавичест чашкодрян (Euonymus 
verrucosus), а из влажните и сенчести места, покрай жилища и огради – кучешко грозде 
(Solanum nigrum).  

На много места по единични възрастни дървета или във възрастни насаждения се среща 
паразитния вид черен имел  (Loranthus europaeus). Количеството му е ограничено и е трудно за 
добив. Увеличеното му разпространение през последните години засилва опасността от 
влошаване санитарното състояние на горите. 

В някои части на стопанството в състава на храстовите формации, около по-големите 
дерета, край пътищата и по поляните се срещат представители на семейство Бъзови 
(Caprifoliaceae). Това са храстовидния черен бъз (Sambucsus nigra) и тревистия бъз 



(Sambucsus ebulus) като последния се среща много по-често. С лечебна цел се използва почти 
всичко от тези растения - цветовете, плодовете, листата, корите и корените. Те съдържат 
етерични масла, органични киселини, дъбилни вещества, витамини А и С, танини, захари и 
други. В големи количества някои от тези вещества са отровни.  

Макар и по-рядко, най-вече в близост до водните течения, под склопа на насажденията се 
среща обикновената леска (Corylus avellana).  

Освен дървесни и храстови видове в медицината се използват и някои паразитни растения и 
лиани. Такъв например е бръшлянът (Hedera helix), който се среща в дъбовите гори на по-
свежи и влажни места. Бръшлянът покрива свободна от растителност повърхност и с помощта 
на адвентивните си корени се увива около стволовете на дърветата.  

Друго увивно растение което се среща често е поветът (Clematis vitalba). Увива се предимно 
около храсти и дървета по краищата на горските комплекси. Има възможност да се събират 
надземните му части, но количествата са незначителни.  

Много ценни билки са и някои тревисти растения, които се срещат в района.  
В откритите места, сечищата, поляните, голините се срещат редица ценни растения като 

жълт и червен кантарион, еньовче, бял равнец, обикновен риган, лайка, млечка и др.  
Жълтият кантарион (Hypericum perforatum), известен и с името лечебна звъника, е 

международно признато и търсено лечебно растение. В резултат на безогледна експлоатация и 
неконтролирано събиране включително чрез изкореняване, находищата от жълт кантарион са 
намалели значително. 

По горските поляни, а често и под склопа на изредените насаждения се среща горската 
ягода (Fragaria vesca). С лечебна цел се събират листата, а плодовете имат много добри 
вкусови качества. По-влаголюбиви лечебни растения като копривата (Urtica dioica), ментата 
(Mentha aquatica), дивия джоджен (Mentha spicata), маточината, обикновения и теснолистия 
жиловлек се срещат в микропониженията и на свежи изложения.  

През есента започва цъфтежа на есенния минзухар (Colchicum autumnale), с който трябва 
да се внимава защото е отровно растение. Друго ценно лечебно растение срещащо се в района 
на дъбовите формации това е подъбичето (Teucrium chamaedrys). 

Освен изброените растения в района има редица билкови растения, които често се явяват 
като плевелни видове. Такъв плевел е троскотът, който наред с вредите, които нанася на 
културните растения, съдържа много полезни вещества в корените си, използвани в 
съвременната медицина.  

По подобен начин стоят нещата и с магарешкия бодил (Onopordon acanthium). Той се 
развива по слогове и поляни и има голямо лечебно приложение в българската народна 
медицина като ободрително средство, което засилва сърдечната дейност и понижава кръвното 
налягане. 

 
По-долу са изброени някои от лечебните растения, при които като дроги се използват 

цветове, плодове, листа, кора и корени. 
 
- Обикновен гръмотрън - Ononis arvensis - многогодишно тревисто растение. Расте по 

влажни ливади, по пясъци край реки, из покрайнините на горите и из храсталаци на добре 
осветени места. Вторично се среща като заплевител из ниви, зеленчукови и овощни градини и 
лозя. Използва се във фитотерапевтичната практика, само под лекарски контрол.  

- Горицвет – Adonis vernalis - многогодишно тревисто растение с късо, дебело коренище. 
Расте по сухи ливади и пасища и каменисти местности. Използва се надземната част, която се 
събира по време на цъфтежа. Растението е отровно и се приема само под лекарски конрол.  

- Дилянка – Valeriana officinalis – многогодишно тревисто растени с късо коренище и 
многобройни сочни корени, излъчващи силна, характерна миризма. Обитава  по-влажни, 
сенчести места, окрайнините на горите, ровове до към 1500 м. надморска височина. 
Използваемата част са коренищата.   

- Бъзак (тревист бъз) – Sambucus ebulus - многогодишно тревисто растение. Расте масово 
в плътни популации край потоци, храсталаци и сечища. Мезофит, привързан към богати и 
влажни почви. Използва се корена. 

- Глухарче – Taraxacum officinale - многогодишно тревисто растение с млечен сок. Расте 
повсеместно по песъчливи места, из ливади и пасища, край пътищата, по зелени площи на 
паркове и градини. Използват се коренът, листата и млечния сок. 

- Троскот – Cynodon dactilon – многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище. У 
нас е повсеместно разпостранен по тревисти места, пасища, ливади, храсталаци и като плевел 
до около 1200 м н.в. Използва се коренището.  

- Репей – Arctium lappa – двегодишно тревисто растение със силно разклонено стъбло, 
високо до 2 метра. Расте предимно на необработвани терени и край изоставени сгради. 
Използват се едногодишните корени 



- Бабини зъби – Tribulus terrestris – едногодишно тревисто растение със стъбло 10 – 60 
см. Расте по песъчливи и каменливи места, кай пътища и като плевел. Използва се надземната 
част – стръкове или цели растения, събрани по време на цъфтеж.  

- Лечебен росопас - Fumaria officinalis - едногодишно тревисто растение. Расте из 
храсталаци, изоставени и рудерални местообитания, по угари и като плевел в градини, лозя и 
окопни култури. Светлолюбив, студеноустойчив мезофит. Използва се във фитотерапевтичната 
практика под лекарски контрол.  

- Маточина - Melissa officinalis - тревисто многогодишно растение с многобройни стъбла. 
Расте най-често край населени места, огради, гробища, пътища и в разредени храсталаци и 
горски поляни. Привързано е към умерено влажни и влажни, добре проветрени местообитания 
с богати почви. Използва се в парфюмерията, народната медицина, пчеларството.  

- Обикновено подъбиче - Teucrium chamaedrys - многогодишно тревисто растение. Расте 
по сухи тревисти и каменисти места, в разредени, смесени гори и храсталаци. Използва се във 
фитотерапията.  

- Бял равнец - Achillea millefolium - многогодишно тревисто растение. Расте из ливади и 
пасища, каменисти и тревисти места, изоставени ниви, край пътища и селища, вторично като 
заплевител в посеви. Използва се в билколечението. При предозиране са възможни отравяния.  

- Лайка – Matricaria chamomilla - едногодишно тревисто растение с изправено и силно 
разклонено в горната част стъбло. Съцветието е кошничка. Расте по сухи места, пасища, бедни 
почви, като плевел в пролетните култури до около 1200 м н.в. Използват се кошничките.  
      - Полски хвощ - Equisetum arvense - многогодишно тревисто спорово растение. Расте край 
реки, потоци, често като плевел в градини, ливади, необработени места и ниви, по-рядко в 
сенчести гори. Използва се във фитотерапевтичната практика.  

- Еньовче - Galium verum - многогодишно тревисто растение, с дълго, разклонено 
коренище. Расте по умерено сухи или умерено влажни тревисти места, из ливади и пасища, 
горски поляни, покрай ниви и пътища. Използва се в народната медицина.  

- Гъстоцветен лопен - Verbascum densiflorum - двугодишно тревисто растение. Среща се 
из цялата страна. Расте из храсталаци и редки гори, по слънчеви тревисти места, по бунища и 
буренливи терени. Използва се във фитотерапевтичната практика и народната медицина.  

- Черен бъз – Sambucus nigra – ниско, листопадно дърво, което достига до 10 м височина. 
Цветовете са събрани в сложни гроздове (метлици). Сърцевината е мека. Среща се в състава 
на смесените широколистни гори като подлес, край реки и потоци, на плодородни и влажни 
почви, но понася и засушавания. Използват се корените, листата, цветовете и плодовете.  

- Червен (обикновен) глог - Crataegus monogyna - бодлив храст. Среща се из цялата 
страна до към 1500 м н.в. Расте из храсталаци и гори, край пътеките в цялата страна. Умерено 
светлолюбив мезофит. Плодоноси предимно на открито. Използва се в официалната и 
народната медицина. 

- Дребнолистна липа - Tilia cordata - дърво, с височина на стъблото до 30 метра. Расте по 
сенчести и умерено влажни места, из смесените широколистни гори. Студоустойчив вид, но зле 
понасящ ниската почвена и въздушна влажност. Не понася добре замърсения въздух в 
населените места. Използва се във фитотерапията.  

- Едролистна липа - Tilia plathyphyllos - дърво, с височина на стъблото до 40 метра. Расте 
почти изключително във влажните и по-топли планински долини, където участва в образуване 
на смесените широколистни гори. Използва се във фитотерапевтичната практика.  

- Сребролистна липа - Tilia tomentosa - дърво с височина на стъблото 25 метра. Расте в 
смесени широколистни гори в равнините, предпланините и планините върху относително сухи 
почви. Изисква по-топъл климат и по-добро осветление в сравнение с другите липи, но е по-
сухоустойчива. Използва се във фитотерапията.  

- Слез – Malva sylvestris – двугодишно, по-рядко едногодишно или многогодишно тревисто 
растение с приповдигащи се или изправени стъбла. Цветовете са разположени в пазвите на 
листата. Използват се коренът, листата и цветовете.   

- Шапиче – Alchemilla vulgaris – многогодишно тревисто растение с дребни, жълто-зелени 
цветове, събрани в метличести съцветия. Среща се по тревисти места, из влажни ливади, край 
планински потоци до около 1000 м н.в. Използва се цялото растение с коренището.  

- Мечо грозде – Аrctostaphylos uva-ursi – вечнозелено, пълзящо храстче с приповдигащи 
се крайни разклонения. Листата са с височина дo 1,5 м. и са гъсто облистени. Плодът е 
топчеста червена ягода. Използват се листата.  

- Петнист змиярник – Аrum maculatum – многогодишно ревисто растение с овална или 
цилиндрична грудка, от която излизат 2-3 стреловидни или копиевидни, разположени на тънка и 
дълга дръжка. Цветовете са в съцветие кочан, обвит с покривен лист. Плодът е оранжево-
червена, сочна ягода, силно отровен. Във фармакологията се използват свежите грудки. Расте 
из влажни и сенчести гори и храсталаци, най-често в планинския пояс до 1800 м н.в.  



- Копитник – Аsarum europaeum – многогодишно, вечнозелено, тревисто растение със 
сърцевидни листа във формата на копито. Цъфти с характерни дребни, виолетово-кафяви 
цветове. Расте във влажни, сенчести букови и борови гори до 1700 м. надморска височина.  
Използват се листата и коренищата.  

- Изтравниче – Asplenium trichomanes – многогодишно тревисто растение с пълзящо, 
туфеско коренище, покрито с кафяви люспи и власинки. Разпространено е по влажни, сенчести 
и каменливи терени и скални пукнатини. В медицината се използва надземната част.  

- Кисел трън – Berberis vulgaris – бодлив, силно разклонен храст, висок до 3 метра. 
Клоните са покрити с триделни и петделни бодли. Плодът е червена, продълговата ягода и 
заедно с листата има кисел вкус. Расте по сухи и каменливи места, в изредени гори и 
храсталаци до 1900 м. н.в. Използват се листата, плодовете и кората на корените.  

- Ранилист – Betonica officinalis – многогодишно тревисто растение с изправено, гладко, 
четириръбесто, финовлакнесто стъбло. Разпространен е по безплодни земи, в разредени гори, 
върху глинести и песъчливи почви до 1700 м н.в. Използват се корена и листата. 

- Лудо биле – Atropa belladonna – многогодишно тревисто растение с късо, едро, 
многоглавесто коренище и силно развит главен корен. Плодът е черно-виолетова, лъскава, 
сочна ягода. Расте по влажни и богати на хумус почви в разредени широколистни гори в 
среднопланинския пояс, особено по склоновете със североизточно изложение докъм 1500 м. 
надморска височина. Използват се листата и корените. Растението е силно отровно! Лечение 
се осъществява само под лекарски контрол! Съдържа алкалоида атропин използван в 
офталмологията и други области на медицината. 
       - Дива тиква - Bryonia alba - многогодишно тревисто еднодомно (рядко двудомно) 
растение с грудковидно задебелен, жълтеникаво-белезникав корен. Расте из храсталаци и край 
пътища, предимно по влажни местообитания, из ниви и синори от морското равнище до към 
1000 м н.в. Отровно. Използва се във фитотерапията. Употребява се само под лекарски 
контрол.  

- Решетка – Carlina acanthifolia - многогодишно тревисто растение, на което стъблото 
атрофира още в ембрион, с мощен, цилиндричен, сочен вертикален корен. Съцветието е 
кошничка. Расте по тревисти и каменливи места от 400 до 2000 м н. в. Използва се корена.  

- Червен кантарион - Centaurium erythraea - двегодишно тревисто растение. Расте по 
умерено влажни до сухи тревисти и каменисти места из пасища, изоставени обработваеми 
земи и ливади, в окрайнините на храсталаци и редки гори като елемент на естествената 
растителност. Събират се напълно цъфнали стръкове. Използват се във фитотерапията. 

- Чувен - Chenopodium bonus-henricus - многогодишно тревисто растение с дебел, месест, 
многоглав корен. Расте по тревисти, рудерализирани места, край егреци, кошари, мандри и др. 
наторени места в предпланините и планините. Събират се корените, извадени след узряване 
на семената. Използват се във фитотерапията.  

- Мразовец – Colchicum automnale - многогодишно тревисто растение с видоизменено 
стъбло – грудко-луковица, без надземно стъбло. Цъфти през септември-ноември. 
Разпространен е повсеместно в цялата страна, по тревисти места, ливади, пасища и 
храсталаци в цялата страна до 2000 м н.в. За лечебни цели се използват семената и по-малко 
корените. Отровно растение! Лечение само под лекарски контрол!  

- Момина сълза – Convallaria majalis - многогодишно тревисто растение с пълзащо 
хоризонтално коренище. Цветоносното стъбло е без разклонения и листа. Листата са 
приосновни. Съцветието е връхно, гроздовидно. Плодът е кълбовидна, месеста, оранжево-
червена ягода. Цъфти април – юни. Расте из светли широколистни гори и храсталаци, в 
равнините и планините, нарядко в цялата страна, предимно на свежи месторастения до около 
2000 м н.в. Използваема част са листата и преди всичко цветовете в началото на цъфтежа.  

- Обикновена леска - Corylus avellana - храст или малко дърво. Формира самостоятелни 
съобщества-храсталаци на мястото на изсечени или унищожени гори. Среща се и като подлес в 
дъбови и габърови гори. Търпи изсичане, при което се формират нови гнезда от многобройни 
млади стъбла. Използва се в медицината.  

- Наумка - Cynoglossum officinale – двугодишно тревисто растение с изправено, гъсто 
овласено коренище. Съцветието е разширена, пирамидална метлица. Расте по сухи, тревисти и 
рудерализирани места в цялата страна докъм 2000 м н.в. Използват се стръковете.   

- Мъжка папрат - Driopteris filix-mas – многогодишно тревисто растение с едро, до 30 см 
дебело коренище. Листата са дълги до 1 м, пересто нарязани. Размножава се чрез спори. Расте 
из влажни и сенчести гори и храсталаци до 1800 м н.в. Използват се коренището и листата.  

- Боянка - Erysimum diffusum – едногодишно тревисто растение с къс, вретеновиден корен. 
Стъблото е покрито с двуделни власинки. Цветовете са в гъсти гроздовидни съцветия. 
Разпространена е по сухи, тревисти и каменливи места, край пътища и огради и като плевел в 
нивите в цялата страна до 800 м н.в. Използват се стръковете по време на цъфтежа.  



- Брястолистно орехче - Filipendula ulmaria – многогодишно тревисто растение с 
хоризонтално коренище. Стъблото достига височина 1,5 м. Съцветията са дълги метлици. 
Плодът е мехунка. Расте край планински потоци и влажни ливади докъм 2000 м н.в. Използват 
се връхните съцветия, листата и коренището.  

- Петниста бударица - Galeopsis tetrachit - едногодишно растение. Расте по умерено 
влажни, тревисти и каменисти места в изредени гори,  в сечища, и като плевел из нивите. 
Използва се във фитотерапевтичната практика. 

- Лазаркиня - Galium odoratum - многогодишно тревисто растение, с изправено, 
неразклоняващо се, четириръбесто, голо стъбло. Цветовете са разположени по върховете и 
събрани в съцветие щит. Среща се в сенчести букови и буково-елови гори в предпланинските и 
планински части на страната между 600 и 1800 м н.в. Използват се стръковете без корена. 

  - Градско омайниче - Geum urbanum - многогодишно тревисто растение. Среща се в 
цялата страна. Расте из храсталаци, по сенчести места, в покрайнините на горите, по поляни, 
край селища и сгради, по изоставени места и други. Използва се във фитотерапията. 

- Сиротица – Gratiola officinalis - многогодишно тревисто растение с пълзящо и възлесто 
коренище и кухо стъбло. Листата са срещуположни и приседнали. Плодът е кутийка. Расте по 
влажни ливади, край мочурища и по бреговете на водоеми в цялата страна. Използват се 
надземните органи, събрани по време на цъфтеж.  

- Кукуряк – Helleborus odorus - многогодишно тревисто растение с пълзящо и възлесто 
коренище. Листата са длановидно нарязани. Цветовете са жълто-зелени, 2-4 на брой. Плодът е 
сборен, от срастнали в основата си мехунки. Расте в храсталаци, поляни, редки гори до 1800 м 
н.в. Използва се коренището. Отровно растение! Лечението се извършва под лекарски контрол. 
     - Рунянка – Hieracium pilosella - многогодишно тревисто растение, съдържащо млечен сок. 
Стъблото е единично, листата са приосновни. Цялото растение е покрито с гъсти, бели 
власинки. Цветовете са жълти. Съцветието е кошничка. Обитава горски поляни, тревисти сухи 
места в цялата страна до 2000 м н.в. Използва се цялото растение.  

- Хмел - Humulus lupulus - многогодишно увивно двудомно растение. Расте из влажни 
широколистни гори и храсталаци, край реки и потоци. При подходящи условия се среща из 
цялата страна докъм 1000 м н.в. В хранително-вкусовата промишленост и във 
фитотерапевтичната практика се използват женските съцветия, събрани преди цъфтежа. При 
предозирания са възможни отравяния - употреба само под лекарски контрол! 

- Българско подрумиче - Anthemis virescens – едно- или двугодишно тревисто растение, 
застрашен от изчезване вид, български ендемит. Включен е в европейския списък на редките, 
застрашените и ендемичните растения с категория незастрашен. Среща се на открити места и 
в покрайнините на горите в зоната на дъбовите гори докъм 300 м н.в. Расте поединично. 
Размножава се със семена. Има добри възобновителни възможности. 

- Синя хвойна – Juniperus communis – вечно зелен храст или дърво, високо до 8 метра. 
Зърношишарките узряват на третата година. Месести, синьо-черни на цвят, с белезникав 
восъчен налеп. Расте по сухи и каменливи места, главно в планините до 1700 м н.в. Използват 
се клонките и месестите шишарки.  

- Лавровишня – Laurocerasus officinalis – вечнозелен храст или малко дръвче, с височина 
до 1,5 метра. Разпространението й е свързано с буковите гори. Предпочита северните 
склонове. Използват се листата, които се берат по време на цъфтеж. Действа 
болкоуспокояващо. В повишени дози билката е отровна! Приема се само под лекарско 
предписание! 

- Обикновена луличка - Linaria vulgaris - многогодишно тревисто растение с вретеновиден 
корен. Расте по тревисти места, край пътища и орници, в покрайнини и храсталаци, и изредени 
горички, както и като плевел в окопните култури със слята повърхност. Използва се във 
фитотерапевтичната практика.  

- Птиче просо – Lithospermum officinale – многогодишно тревисто растение с 
вретеновиден корен, с изправено и разклонено към върха си стъбло. Цветовете са кремаво-
бели. Плодът е яйцевидно орехче. Среща се в посеви и тревисти места до 1400 м н.в. 
Използват се семената, листата и връхните съцветия.  

- Лечебна комунига - Melilotus officinalis - двугодишно растение. Расте по влажни тревисти 
места в границите на естествената растителност или по нарушени терени край пътища и 
селища, в низините и предпланините до към 800 м н.в. Използва се във фитотерапевтичната 
практика, само под лекарски контрол.  

- Пипериче - Persicaria hydropiper - едногодишно растение. Расте из влажни мочурливи 
места край езера, реки, потоци, канали, изкопи и като плевел в оризища, окопни култури, и 
зеленчукови градини. Използва се във фитотерапевтичната практика, народната медицина, в 
хранително-вкусовата промишленост (като подправка и за оцветяване). Медоносно и фуражно 
растение.  



- Мехунка - Physalis alkekengi - многогодишно тревисто растение. Расте из сенчести 
храсталаци и влажни местообитания. Използва се във фитотерапевтичната практика, само под 
лекарски контрол.  

- Сладка папрат – Polypodium vulgare - многогодишно тревисто растение с хоризонтално, 
пълзящо коренище, често разположено и над земята. Размножава се със спори. Расте по 
влажни, сенчести каменливи места в горите из цялата страна. Използва се коренището.  

- Трепетлика – Populus tremula – дърво с гладка, зелена кора, достигащо до 30 м височина. 
Короната е широка и рехава. Листата са закръглени, триъгълни или ромбовидни, на дълги 
дръжки. Цъфтежът е преди разлистването. Плодът е разпуклива кутийка, семената са с 
хвърчилка. Расте из гори, сечища и пожарища, предимно в планините докъм 1800 м н.в. 
Използват се кората, дървесината и листата в свежо състояние.  

- Горско прозорче - Potentilla erecta – многогодишно тревисто растение с почти 
хоризонтално, дебело, възлесто коренище. Цветът е жълт. Расте из мочурливи и влажни 
ливади в предпланините и планините, от 500 до 2800 м н.в. Използват се коренищата.  

- Пълзящо прозорче - Potentilla reptans - многогодишно тревисто растение. Расте по 
тревисти места, край селища, долове, реки и потоци. Използва се във фитотерапевтичната 
практика и народната медицина.  

- Орлова папрат - Pteridium aquilinum – многогодишно тревисто растение с едри листа, 
дълги до 2 метра. В народната медицина се използват коренищата и листата.  

- Лечебна медуница - Pulmonaria officinalis - многогодишно тревисто, грубовлакнесто 
растение. Расте из сенчести, храсталачни и умерено влажни широколистни гори главно в 
предпланините и планините. Събират се листа и цъфтящи надземни части. Използват се във 
фитотерапевтичната практика. 
     - Зърника – Rhamnus catharcticus – храст или неголямо дърво, с къси клонки, някои от 
които бодливи. Цветовете са зеленикави, по 10-15 в пазвите на листата. Плодът е сочен, 
костилков, черен и лъскав. Среща се из храсталаци, край реките докъм 1200 м н.в. Цъфти през 
юни. В медицината се използват плода, листата и кората.  

- Обикновен киселец - Rumex acetosa - многогодишно двудомно растение. Расте по 
влажни поляни, ливади и тревисти места из цялата страна докъм 2300 м н.в. Събират се листа 
и млади стъбла преди началото на цъфтежа. Използват се в народната медицина и 
фитотерапевтичната практика, като зеленчук в свежо или преработено състояние.  

- Бодлив залист – Ruscus aculeatus – ниско, вечнозелено храстче със силно разклонено 
гладко стъбло, с пълзящо коренище. Плодът е месеста червена ягода. Среща се в гори и 
храсталаци до към 900 м н.в. Използват се коренищата и листата.   

- Дебрянка – Sanicula europaea – многогодишно тревисто растение с изправено, гладко, 
тънко стъбло. Коренището е възлесто и нишковидно. Цветовете са събрани в сложен сенник. 
Има силен мирис и горчив вкус. Използва се цялото растение. 

- Лечебно сапунче - Saponaria officinalis - многогодишно растение с пълзящо коренище. 
Расте по песъчливи и чакълести места край реки, потоци и ж.п. линии, по диги на канали, в 
храсталаци и други. Използва се в билколечението.  

- Балканска чубрица – Satureja pilosa – многогодишно тревисто растение или полухраст с 
височина до 50 см. В основата си стъблото е голо, с две влакнести линии. Цветовете са 3-5, в 
пазвите на листата, образуващи класовидно съцветие. Плодът е орехче. Расте по варовитите 
склонове на Стара планина и Родопите. Използват се цъфтящите върхове.   

- Живениче - Scrophularia nodosa - многогодишно тревисто растение с подземно 
хоризонтално коренище с грудки. Расте из горски, влажни, сенчести места, изкопи, край 
пътища, по заливни крайречни тераси. Сенкоиздръжлив мезофит. Събират се коренища след 
узряване на плодовете. Използват се във фитотерапевтичната практика. Употребява се само 
под лекарски контрол. 

- Лютива тлъстига – Sedum acre - многогодишно тревисто растение с разклонено в 
основата си пълзящо стъбло. Коренчето е тънко и пълзящо. Листата са месести, сочни и 
овални. Имат парлив вкус. Расте по сухи и камеливи места до 2000 м н.в. В съвременната 
медицина се употребява надземната част.  

- Черно кучешко грозде - Solanum nigrum - едногодишно тревисто растение. Расте по 
изоставени буренливи и необработени места, градини, покрай пътища, огради като плевел и 
бурен в цялата страна. Използва се в народната медицина, само под лекарски контрол.  

- Горски енчец – Solidago virgaurea – многогодишно тревисто растение с късо коренище. 
Стъблото му е изправено, преминава в крилата дръжка. Цветовете са събрани в цилиндрични 
кошнички, в гроздовидно или метличесто съцветие. Плодът е ресничеста хвърчилка. 
Коренището е възлесто. Расте из храсталаци и редки гори, по тревисти и скални места до 2300 
м н.в. Използва се цялото растение.  

- Офика - Sorbus aucuparia - дърво. Расте върху различни типове почви, но предимно върху 
добре дренирани, единично или на малобройни групи. Събират се плодовете от септември до 



падане на първите снегове. Използват се във фитотерапевтичната практика. Отровно при 
предозиране - употреба само под лекарски контрол!  

- Черен оман -  Symphytum officinale – многогодишно тревисто растение с крехък корен. 
Стъблото е изправено, в горната си част расклонено, ръбесто и грапаво. Цветовете са 
виолетови, рядко розови или бели. Плодът е лъскаво черно орехче. Среща се по влажни места 
из крайречни храсталаци, край огради и пътеки из низините и предпланините. Използва се 
корена. 

- Върбинка - Verbena officinalis - многогодишно тревисто растение с изправени или 
възходящи стъбла. Среща се във всички части на страната.  

Расте по влажни и умерено влажни и буренливи места в низините и планините, до към          
1000 м н.в. Използва се в официалната и народната медицина.  

- Вратига - Tanacetum vulgare - многогодишно тревисто растение. Расте из храсталачни 
места, разредени гори, горски покрайнини и поляни, из сечища, тревисти и каменисти места, 
като елемент на естествената растителност, по-рядко вторично по изоставени буренливи 
места. Среща се в разредени съобщества на дъб, бук, бял бор, смърч и други. Популациите са 
с мозаечна структура, на места значително плътни. Използва се във фитотерапията. 

- Великденче - Veronica officinalis - многогодишно тревисто влакнесто растение с тънко, 
пълзящо коренище. Среща се из цялата страна, особено в умерено влажните гористи и 
храсталачни места. Използва се във фитотерапевтичната практика.  

- Червена калина – Viburnum opulus – храст, силно разклонен, висок до 4 метра. 
Цветовете са бели, събрани в щитовидни съцветия. Среща се из гори и храсталаци, главно в 
планините, почти до 2000 м н.в.  Използва се кората, понякога и цветовете. 
      - Зимзелен – Vinca minor – многогодишно тревисто растение с пълзящи стъбла. Листата са 
вечнозелени, кожести. Цветовете са синьо-виолетови. Среща се из храсталаци и по-сухи 
каменливи места, предимно по варовити терени в цялата страна до 1300 м н.в. Отглежда се 
като декоративно растение. Използват се листата.  

- Миризлива теменуга - Viola odorata - многогодишно тревисто растение. Расте по влажни 
и умерено влажни, каменисти, песъчливи и тревисти места, край потоци и реки. Използва се 
във фитотерапията, парфюмерийната промишленост и като декоративно растение. 

- Трицветна теменуга - Viola tricolor - двегодишно или едногодишно тревисто растение. 
Расте из ливади и тревисти места, пасища, храсталаци, като плевел из ниви и градини, лозя, в 
низините, предпланините и планините до към 1800 м н.в. Използва се във фитотерапията. 

- Бял имел – Viscum album – малък полупаразитен храст, вечно зелен, вилужно разклонен. 
Прикрепва се към растението гостоприемник посредством т.н. хаустории и използва от тях вода 
и минерални соли, а фотосинтезира самостоятелно. Плодът е топчеста бяла ягода с дребни 
лепкави семена. Среща се из цялата страна. Използват се листата.  

- Горска ягода - Fragaria vesca - многогодишно тревисто растение с хоризонтално или косо 
люспесто коренище. Расте масово в разсветлените гори от бял бор, също из храсталаци, 
сечища и тревисти места и по-рядко по поляните сред горите. Плодоноси през юни - септември 
и се размножава предимно вегетативно чрез столони. Възобновителния ритъм е добър, дори в 
условията на ползване. 

- Теснолистен живовляк - Plantago lanceolata - многогодишно тревисто растение със 
силно разклонено коренище. Расте из ливади, пасища, по сухи и умерено влажни, тревисти и 
песъчливи места, край пътища, като плевел в градини, лозя и окопни култури. Използва се във 
фитотерапевтичната практика. При вътрешна употреба са възможни отравяния.  

- Широколистен живовляк - Plantago major - многогодишно тревисто растение. Расте по 
влажни, тревисти, песъчливи и наводнени места, край реки, блата, изкопи, край пътища и 
сечища. Използва се във фитотерапевтичната практика. При вътрешна употреба са възможни 
отравяния. 

- Обикновена мента (джоджен) - Mentha spicata complex - изправено многогодишно 
растение с надземни и подземни коренища. Среща се по влажни, тревисти места, край реки и 
блата, в низините и планините. Култивира се като подправка, но се ползва и за билколечение.  

- Малина - Rubus idaeus - полухраст с изправени, вдървенели стъбла. Расте из храсталаци 
и като подлес в широколистни и иглолистни гори, а понякога образува самостоятелни 
съобщества на територията на сечища, ветровали, пожарища, край пътища и други. Използва 
се във фитотерапията, като билка в народната медицина, като суровина в хранително-
вкусовата промишленост, както и в домакинството - за сиропи, сладка, конфитюри и други. 

- Къпина - Rubus sp. – подрод храсти от сем. Розоцветни. В България растат 45 – 50 вида, 
предимно в равнинни местности, по сухи хълмове, гори, сечища, храсталаци и по скалистите 
части на планините. Стъблата са бодливи, пълзящи, дъговидно извити, до 2 м височина. 
Листата са текоперести. Цветовете са бели или розови. Плодът е сборен, съставен от 
многобройни орехчета, тъмночечервен до черен след като узрее. Използват се неразтворените 
цветове, листата, крехкото стъбло и плодовете.  



- Подбел - Tussilago farfara - многогодишно тревисто растение. Расте по насипи, влажни 
брегове, край канали, изоставени места на глинеста почва, в границите на естествената 
растителност, но на отворени участъци с нарушена растителност. На места се развива като 
заплевител из влажни зеленчукови и овощни градини. Има фитотерапевтично приложение. 

- Смрадлика - Cotinus coggygria - храст, рядко ниско дърво. Расте по сухи и каменисти 
почви из храсталаци, в дъбови гори, предимно върху варовици, в равнините и предпланинските 
райони. Образува и самостоятелни вторични съобщества на мястото на унищожените дъбови и 
други гори. Листата на смрадликата са особено ценни, защото съдържат до 25% дъбилни 
вещества, етерични масла, флавоноиди и др. Използва се във фитотерапевтичната практика, 
парфюмерията, като багрило и като декоративно растение. При вътрешно използване е 
отровно. Употреба само под лекарски контрол! 

- Обикновена шипка - Rosa canina - храст, с дъговидно извити клони. Расте из храсталаци, 
тревисти терени, покрай речни тераси и потоци, по синорите, из пустеещи селскостопански 
земи, в покрайнините на горите и други. Тя е доста устойчив вид и може да се срещне както на 
много бедни месторастения и скални терени, така и върху дълбоки плодородни почви. Обилно 
плодоноси като плодовете й са особено ценни с голямото си съдържание на витамин С. 
Използва се във фитотерапевтичната практика, хранително-вкусовата промишленост, в 
народната медицина, в домашното производство на сиропи, мармалади и други.  

- Драка – Paliurus spina-christi – силно разклонен бодлив храст, висок до 3 метра. 
Цветовете са жълто-зелени, дребни, събрани в гроздовидни съцветия. Плодът е вдървеняла 
дисковидна жълто-кафява крилатка. Среща се в почти цялата страна докъм 600 м н.в. 
Използват се плодовете. 
      - Бял трън – Silybum marianum – едногодишно или двугодишно растение с право, 
неразклонено или слабо разклонено стъбло, високо до 1,5 метра. Цветовете са в кошнички, 
пурпурночервени. Плодовете са с хвърчилки от бели власинки. Среща се по пътища и около 
изоставени сгради докъм 1300 м н.в. Използват се листата, корените и семената.  

- Зимен дъб – Quercus petraea – дърво достигащо до 40 м. Това е най-често срещания дъб 
в България. Среща се докъм 1600 м н.в. Използва се кората. 

- Бяла върба - Salix alba - еднодомно дърво, високо до 25-30 м, с широка корона и 
надлъжно напукана кора. Расте по влажни и блатисти места, край потоци, реки, блата и езера, 
из крайбрежните гори и храсталаци, заедно с други видове върби и тополи. Използва се във 
фитотерапевтичната практика. Кората съзържа алкалоида салицил, основна съставка на 
аскорбиновата киселина (аспирин). 

- Бяла бреза – Betula alba – дърво с кора на характерни бели и черни петна. Листата са 
ромбовидни или сърцевидни, на дълги дръжки. Цветовете са събрани в реси. Плодът е крилато 
орехче. Среща се в цялата страна в иглолистни и широколистни гори, сечища и по скалистите 
места. Тя е най-светлолюбивия широколистен вид. Изкачва се до 2000 м н.в. Използват се 
пъпките, кората, сокът рано напролет и листата.   

- Мъждрян - Fraxinus ornus  - храст или дърво до 15 метра. Среща се доста често в 
страната. Расте по каменистите склонове на дефилетата при пълно слънчево осветление.  

Видът е силно пластичен. Издържа добре засушаванията, понася засенчванията и е 
непридричив към почвените условия. Често формира самостоятелни съобщества. Кората се 
използва като суровина във фармацевтичната промишленост за производство на ескулин.  

- Паричка - Bellis perennis  - Многогодишно тревисто растение без надземно стъбло и с 
пълзящо коренище. Листата са събрани в приосновна розетка. Цветовете са събрани в 
съцветие кошничка. Плодът е хвърчилка. Расте по тревисти места и храсталаци в цялата 
страна до 1400 м н.в. Използват се листата и цветовете.  

- Обикновен повет - Clematis vitalba - многогодишно катерливо или увивно растение. Расте 
из горите и храсталаците предимно на влажни места, от морското равнище до 1000 м н.в. 
Светлолюбив мезофит. Събират се листата, корените и цветовете от юни до август. Използват 
се във фитотерапевтичната практика.  

- Обикновен дрян - Cornus mas - храст с кафявозеленикави клонки. Расте разпръснато или 
групово в смесени дъбови гори, където се явява като подлес, както и из храсталаци и скалисти 
склонове върху различни почви. Плодовете на дряна съдържат глюкозиди, плодови киселини, 
витамини и други полезни вещества. Плодоноси рядко. Използва се във фитотерапията.  

- Кукувича прежда - Cuscuta europaea - едногодишно безхлорофилно паразитно растение, 
увиващо се около гостоприемника и прикрепващо се за него. Паразитира по различни тревисти 
растения и храсти. Използва се във фитотерапевтичната практика.  

- Критски ветрогон - Eryngium creticum - Многогодишно тревисто растение, застрашен от 
изчезване вид. Расте по сухи, тревисти места, пасища и храсталаци с бедни почви до 300 м н.в. 
Размножава се със семена. 

- Елшовиден зърнастец - Frangula alnus - храст, висок 1-3 м, или дърво, високо 5-7 м. 
Расте из влажните, крайречни храсталаци и редки горички, край блата, реки и потоци. Среща се 



рядко в низините и планините из цялата страна до 1000 м н.в. Събира се кората през април-май 
и зрелите плодове последователно през август и септември. Използват се във 
фитотерапевтичната практика.     

- Жълтуга – Genista tinctoria – силно разклонен храст или полухраст, достигащ височина 
30-60 см. Цветовете са жълти, събрани в рехави, гроздовидни съцветия. Плодът е дълъг 
тъмнокафяв боб. Расте из храсталаци и просветлени гори до 1500 м н.в. в цялата страна. 
Използват се цъфтящите и облистени връхни части.  

- Кръвен здравец – Geranium sanguineum – многогодишно тревисто растение с 
вечнозелени, силно нарязани листа и разклонено коренище. Расте по сухи, тревисти и 
каменливи места, из храсталаци и горски поляни по цялата страна почти до 2000 м н.в. 
Използва се коренището. 

- Зловонен здравец – Geranium robertianum – едногодишно тревисто растение с 
неприятна миризма. Цветовете са розово-червени. Плодът е разпуклива кутийка. Расте из 
влажни, сенчести места, гори и храсталаци в цялата страна почти до 2000 м н.в. Използва се 
надземната част.  

- Бръшлян - Hedera helix – вечнозелено, увивно или пълзящо растение, с адвентивни 
коренчета на стъблата. При подходящи условия бръшлянът се среща във всички части на 
страната. Расте из храсталаците, поляните и разсветлените гори. Отровно! Използва се във 
фитотерапевтичната практика. Употребява се само под лекарски контрол.  

- Голо изсипливче - Herniaria glabra - едногодишно или двугодишно растение. Расте по 
песъчливи, тревисти и скалисти места, свежи до влажни. Използва се във фитотерапевтичната 
практика, само под лекарски контрол. 
     - Черен блян - Hyoscyamus niger - двегодишно (по рядко едногодишно) тревисто растение 
с дебел вретеновиден корен. Расте по сметища, буренливи места, край огради, пътища, 
изоставени зеленчукови градини и терените, които обилно се наторяват с естествен тор. 
Използва се в билколечението, само под лекарски контрол.  

- Дяволска уста - Leonurus cardiaca - многогодишно тревисто растение с вдървеняло 
коренище. Среща се като рудерално растение, единично или образува по-големи групи край 
селища, бунища, пътища, в края на синурите, сред храсталаци, пасища и горски поляни. 
Използва се в официалната и народната медицина.  

- Пчелинок – Marrubium vulgare - многогодишно тревисто растение с четириръбесто 
стъбло, разклонено в основата, осеяно с власинки и вретеновиден дървенист корен. Цветовете 
са бели, приседнали, разположени в пазвите на връхните части на стъблото. Плодът е орехче. 
Среща се покрай пътищата, по хълмисти места. Сухи наклонени терени до 1500 м н.в. 
Използват се връхните съцветия и листата.  

- Гингер (магарешки трън) – Onopordon acantinum - едногодишно или двугодишно 
тревисто растение с височина до 2,5 метра. Стъблото е бодливо, силно разклонено в горната 
си част, покрито с бели власинки. Цветните кошнички са полукълбовидни, многоцветни, 
единични или разположени по 2-3 на върха на стъблото. Обитава сухи, каменливи места, в 
населените места или като плевел в нивите докъм 1500 м н.в. Използват се кошничките.  

- Червен божур – Paeonia peregrina - многогодишно тревисто растение с късо и 
вретеновидно надебелени, грудковидни корени. Цветовете са тъмно- или светлочервени, рядко 
розови. Плодът е сборен, съставен от 203 кадифено-мъхести мехунки. Семената са черни и 
лъскави. Расте из храсталаци и редки гори по каменисти и тревисти места из цялата страна до 
1000 м н.в. Използват се корена, венчелистчетата и семената.  

- Лечебна иглика - Primula veris - многогодишно тревисто растение. Расте из храсталаци, 
по горски поляни, покрайнините и в разредените широколистни гори, а на места навлиза и в 
иглолистния пояс. Събират се листата, цветовете и коренищата. Използват се във 
фитотерапевтичната практика и за приготвяне на фитопрепарати.   

- Левурда – Allium ursinum - многогодишно тревисто луковично растение. Стъблото е 
тристенно, обхванато в основата от листни влагалища. Листата са две. Съцветието е 
полукълбовиден сенник. Цветовете са бели, плодът е тригнездна кутийка. Расте из сенчести 
широколистни гори в цялата страна докъм 1200 м н.в. Използват се луковиците.  

- Черна елша - Alnus glutinosa - дърво. Расте край потоците и някои водоеми, от низините 
до долния планински пояс, докъм 1000 м н.в. Светлолюбиво дърво. Събират се 
шишарковидните женски съцветия. Използват се в фитотерапевтичната практика.  

- Обикновен пелин - Artemisia absinthium - многогодишно тревисто растение с характерна 
силна миризма. Расте по изоставени и затревени терени край селища, пътища, ж.п.линии и 
други, или из разредени гори и храсталаци. Използва се в  билколечението.     

- Змийско мляко - Chelidonium majus - многогодишно тревисто растение с гъст, оранжев, 
млечен сок. Расте на каменисти, сенчести или открити влажни места, в храсталаци, на 
рудерализирани места край селища и в тях, в разредени гори, градини, по изоставени места до 
1500 м н.в. Събират се надземните части във фаза на цъфтеж и в началото на 



плодообразуването. Използват се във фитотерапията, народната медицина. Приложението му 
във фитотерапията изисква лекарски контрол. 

- Синя жлъчка - Cichorium intybus - многогодишно тревисто растение. Среща се из цялата 
страна. Расте из ливади, изоставени и буренливи места, край селища, пътища, ж.п.линии, като 
плевел в градини, лозя и окопни култури, в низините и планините от морското равнище до към 
1000-1500 м н.в. Използва се във фитотерапевтичната практика.  

- Вълнест напръстник - Digitalis lanata - двегодишно до многогодишно тревисто растение. 
Расте по сухи до умерено влажни тревисти и каменисти места, из храсталаците и в 
окрайнините на редките широколистни гори. Събират се листата през фазите пъпкуване и 
цъфтеж. Използват се във фитотерапевтичната практика и народна медицина. Употреба само 
под контрол на лекар - при предозиране са възможни отравяния. 

- Жълт кантарион (звъника) - Hypericum perforatum - многогодишно тревисто растение с 
хоризонтално, пълзящо коренище. Расте по сухи, тревисти, каменисти и храсталачни 
месторастения, в разредени гори и сечища, по необработваеми места, край пътища. 
Светлолюбив ксерофит - ксеромезофит. Събира се горната част на стъблото с листата и 
цветовете. Използва се във фармацевтичната промишленост, фитотерапевтичната практика, в 
ликьорената и кожухарската промишленост. Най-много употребявана билка. 

- Блатно кокиче - Leucojum aestivum - включено е в Приложение 4 от закона за 
биологичното разнообразие и е под специален режим на опазване и регулирано ползване. 
Събират се надземните части през цъфтежа. Използват се като суровина за производство на 
алкалоида галантамин. Употреба само под лекарски контрол! 
      - Мащерка - Thymus vulgaris - полухрастче, високо до 20 см. Расте по тревисти места, край 
пътища и орници, в покрайнини и храсталаци и разредени горички. Използват се  листата и 
цветовете. Събират се от април до октомври. Използва се във фитотерапевтичната практика 

- Обикновен риган - Origanum vulgare - многогодишно тревисто растение. Среща се из 
цялата страна. Расте из храсталаци, разредени гори и горски поляни от низините до 2000 м н.в. 
Използва се в парфюмерията и фитотерапията.  

- Чобанка - Petasites hybridus - многогодишно тревисто двудомно растение. Расте по 
влажни, каменисти, песъчливи и тревисти, крайпоточни и крайречни места. Използва се във 
фитотерапията.   

- Голяма телчарка - Polygala major - многогодишно тревисто растение. Расте из ливади, по 
тревисти места и в храсталаци, на варовит терен. Използва се във фитотерапията.  

- Пача трева - Polygonum aviculare - едногодишно тревисто растение. Расте като плевел в 
посевите, както и по тревисти места край селищата, по синорите, пътищата и дори по утъпкани 
терени  от крайбрежието до към 1200 м н.в. Използва се във фитотерапията. 

- Трънка - Prunus spinosa - храст със силно разклонено стъбло. Расте из храсталаци, по 
синори, пасища, пустеещи места, край пътища, в покрайнините на дъбови гори. Дребноплодно 
растение. Понякога образува самостоятелни храстови съобщества. Използва се във 
фитотерапевтичната практика.  

- Жълтурче - Ranunculus ficaria - многогодишно тревисто растение. Расте по влажни 
ливади, из храсталаците и широколистните гори. Сенкоиздръжлив вид, с известно 
предпочитание към разсветлените места. Използва се в народната медицина. 

 
Видове растения с особен статус:  
 
-  Бяла ела – Abies alba  - вечнозелено, иглолистно дърво. Достига височина 40-50 метра. 

За района на стопанството е рядък вид 
 - Червена съсънка - Anemone pavonina - многогодишно тревисто растение. Обитава 

разредени гори и храсталаци. Защитен вид. 
 - Румелийска звъника – Hypericum rumeliacum - многогодишно тревисто растение. 

Балкански ендемит. Обитава сухи, каменливи, предимно варовити места. 
 - Паяковидна пчелица (орхидея) – Ophrys mammosa - многогодишно тревисто растение. 

Расте по сухи, каменливи и тревисти места, и в храсталаците, на варовит терен. Защитен вид. 
 - Благороден лопен – Verbascum nobile - Български ендемит. Отразен в Червената книга, 

като застрашен вид.  
- Багрилна айважива - Alkanna tinktoria - тревисто многогодишно гъстовлакнесто растение. 

Среща се ограничено в някои райони на страната, включително Свиленградско. Расте по сухи, 
каменисти и храсталачни места до 1000 м н.в. Корените събрани след приключване на 
вегетацията се използват в официалната и народната медицина. 

- Блатен аир – Acorus calamus – многогодишно тревисто растение с височина около 50 см. 
Естествения му ареал е в Азия и атлантическата част на Северна Америка. У нас е отглеждан и 
впоследствие подивял. Обитава мочурливи места край реките. Използват се коренищата. 
Трябва да се внимава при събирането, защото всичките му разновидности с изключение на 



диплоидния съдържат канцерогенния и плодоувреждащ алкалоид асарон. Приложение само 
под лекарско предписание и наблюдение! Защитен е от закона.  

- Златовръх – Rhodiola rosea – защитен вид, двудомно многогодишно растение; среща се в 
райони до 2200 м н. в.  От един корен израстват по няколко издънки. Достига до 35 см височина.  

В сухите коренища се съдържат много етерични масла от основните химични класове 
въглеводороди, алкохоли и др., като са идентифицирани повече от 80 летливи съединения. 
Подобрява физическото и психическо състояние и способства за намаляване на умората. 

 
Видове растения, включени в Червената книга на Р. България с категория рядък вид: 
 
- Тракийска класица - Alopecurus thracicus - едногодишно тревисто растение, рядък вид, 

български ендемит, защитен. Расте върху наносни почви. Размножава се със семена. 
- Полегнал изолепис - Isolepis supina - едногодишно тревисто растение, рядък, защитен 

вид. Среща се из разливи на реки и в блата докъм 150 м н.в. Размножава се със семена. 
- Теснолистен ручейник - Sium sisarum - многогодишно тревисто растение, рядък вид. 

Расте край блата и мочурища до около 500 м н.в. Популациите са изградени от малко на брой, 
разпръснати на относително голямо разстояние индивиди. Размножава се със семена. 
      - Обикновен тис (отровачка) – Taxus baccata - иглолистно дърво, което често се развива 
като храст, със сивокафява кора на стъблото. Иглиците са лъскави, тъмнозелени, а отдолу по 
светли, матови. Зрелите семена имат месестата обвивка (арилус) с яркомалиновочерв цвят. Тя 
е сладка, служи за храна на птиците и е единствената неотровна част на растението. У нас се 
среща в почти всички планини, но е представен с единични екземпляри или малки групи при 
надморска височина от 1100—1200 метра. Тисът достига възраст до 4000 години. Листата и 
младите клонки се използват в народната медицина при нервни и сърдечни заболявания и при 
простуда, а от съдържащите се в тъканите отровни вещества се разработват противотуморни 
лекарствени препарати. Защитен от закона вид, използва се и за озеленяване. 

 
Видове растения, включени в Червената книга на Р. България с категория застрашен 

от изчезване вид: 
-  Игликова айважива – Alkanna primuliflora - застрашен от изчезване, балкански ендемит, 

защитен вид. 
- Лимодорум – Limodorum abortivum - многогодишно тревисто растение. Обитава 

широколистни гори, храсталаци и поляни, застрашен вид, защитен от закона.  
- Гризебахова кутявка - Moehringia grisebachii - многогодишно тревисто растение, 

застрашен вид. Среща се по сухи, варовити, каменисти и тревисти места. Размножава се със 
семена. Има добри възобновителни възможности.  

- Източна челебитка - Nigella orientalis - едногодишно тревисто растение, застрашен от 
изчезване и защитен вид. Среща се по сухи, тревисти и каменливи места на варовит терен. 
Размножава се със семена.  

- Чуждестранен щпорец - Delphinium peregrinum - едногодишно тревисто растение, 
застрашен от изчезване вид. Расте по тревисти места и храсталаци на сухи и бедни почви в 
равнините и ксеротермичния дъбов пояс. Размножава се със семена. Има добри 
възобновителни възможности. 

- Костова тлъстига - Sedum kostovii - многогодишно или едногодишно тревисто растение, 
застрашен от изчезване и защитен вид, български ендемит. Включен е в европейския списък на 
редките, затрашените и ендемичните растения с категория рядък. Расте по песъчливи и 
каменисти места и горски поляни. Среща се в чисти или в смесени съобщества. Размножава се 
вегетативно и със семена. Има добри възобновителни възможности. 

- Етненска тлъстига – Sedum aetnense - едногодишно тревисто растение. Расте по 
песъчливи и каменисти места, отразен в Червената книга като застрашен. 

- Азиатска каменоломка - Saxifraga mollis - многогодишно тревисто растение, застрашен 
от изчезване и защитен вид. Среща се по каменисти и тревисти места в ксеротермичния дъбов 
пояс. Размножава се със семена и вегетативно. 

- Остроцветна дзука - Juncus acutiflorus - многогодишно тревисто растение, застрашен 
вид. Среща се върху наносни пясъци и влажни места край реки, от 50 до 750 м н.в., единично 
или на твърде малки групи. Размножава се със семена. 

- Спелтовиден егилопс - Aegilops speltoides - едногодишно тревисто растение, застрашен 
вид. Обитава сухи тревисти места и  изоставени обработваеми площи от 50 до 200 м н.в. в 
малки популации. Размножава се със семена. 

- Блатно кокиче - Leucojum aestivum - многогодишно луковично растение. Застрашен вид. 
Разпространено е покрай реките Дунав, Марица, Тунджа, Камчия, Ропотамо и др. Обитава 
мочурливи и периодично заливани ливади, крайречни разредени гори и по поречията. Някои от 
популациите му са със значителна численост. Размножава се със семена и вегетативно. 
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- Оливиеров минзухар - Crocus olivieri - многогодишно тревисто растение с грудковидна 
луковица, застрашен от изчезване, балкански ендемит, защитен от закона. Расте по сухи, 
припечни, тревисти места и разредени храсталаци в хълмистите равнини и ксеротермичния 
дъбов пояс. Участва в състава на съобщества заедно с видове като садина, белизма, типец, 
теснолистен клин и други. Популаците са многочислени. Размножава се със семена и 
вегетативно (с дъщерни грудколуковици). Има добра жизненост. 

- Бяла лупина - Lupinus albus - едногодишно тревисто растение, застрашен вид, защитен 
от закона. Расте по откритите и пустеещи места на силно излужени и оподзолени канелени 
горски почви. Размножава се със семена. Има сравнително добри размножителни 
възможности. 

- Кълбеста детелина - Trifolium globosum - едногодишно тревисто растение, застрашен от 
изчезване вид. Среща се по сухи тревисти места (до 150 м н.в.), в популации с малка плътност. 
Размножава се със семена. 

- Грудков здравец - Geranium tuberosum - многогодишно тревисто растение, застрашен 
вид. Обитава тревисти, каменисти и храсталачни места (докъм 800 м н.в.). Среща се единично 
или  в малки популации. Размножава се със семена и вегетативно. 
     - Андрахне - Andrachne telephioides – полухраст, засрашен вид. Обитава сухи, тревисти 
места и полянки в разредени гори и храсталаци с участие на космат дъб, цер и драка, върху 
канелени горски почви докъм 200 м н.в. Размножава се със семена. Има добри възобновителни 
възможности. 

- Прешленолистен надводник - Elatinе alsinastrum - едногодишно тревисто растение, 
застрашен вид. Включен е в европейския списък на редките, застрашените и ендемичните 
растения с категория уязвим. Расте по мочурища, блата, бавнотечащи води и силно овлажнени 
почви. Популациите са изградени от малко на брой, пръснати на сравнително голямо 
разстояние индивиди. Размножава се със семена. 

- Ехинофора - Echinophora sibthorpiana - многогодишно тревисто растение, застрашен от 
изчезване вид. Расте по сухи, каменливи места на плитки, ерозирани и излужени канелени 
горски почви до около 300 м н.в. Размножава се със семена, но възобновителната му 
способност е слаба. 

- Кръглолистен трибел - Smyrnium rotundifolium - двегодишно тревисто растение, 
застрашен от изчезване вид. Среща се из гори и храсталаци в предпланините и долния 
планински пояс на излужени канелени горски почви. Има оптимално развитие и добра плътност 
на популациите. Размножава се със семена. Жизнен вид с добри възобновителни възможности 
при наличие на типичните за него месторастения. 

- Жълта урока - Bupleurum flavum - едногодишно тревисто растение, застрашен от 
изчезване вид, балкански ендемит. Среща се по сухи, тревисти, песъчливи и каменисти места, 
пасища и пустеещи земи, най - често в низините, по - рядко в планините до 800 м н.в. 
Размножава се със семена. 

- Морковидна стефанофия - Stefanoffia daucoides - двегодишно тревисто растение, 
застрашен от изчезване и защитен от закона вид. Расте по сухи, тревисти места и храсталаци 
от 50 до 300 м н.в. Размножава се предимно със семена. Има добри възпроизводителни 
възможности, но се възобновява сравнително бавно. 

- Стълбчесто паче гнездо - Anchusa stylosa - едногодишно тревисто растение, застрашен 
вид. Среща се по сухи,  тревисти и каменливи места до 300 м н.в. Размножава се със семена. 

- Върбинкова какула - Salvia verbenaca - многогодишно тревисто растение с късо 
коренище, застрашен от изчезване вид. Расте по тревисти, буренливи места в равнините и 
долния планински пояс. Образува плътни популации. Размножава се със семена. Има добри 
възобновителни възможности.  

- Одрински лопен - Verbascum adrianopolitanum - двегодишно тревисто растение, 
застрашен от изчезване и защитен от закона вид, балкански ендемит. Включен е в европейския 
списък на редките, застрашените и ендемичните растения с категория рядък.  Расте по сухи, 
тревисти и каменисти места, на припеци и из редки дъбови гори върху варовикова или гранитна 
основна скала на излужена канелена горска и хумусно-карбонатна почва. Среща се рядко, с 
единични екземпляри. Размножава се със семена. Има добри възпроизводителни възможности, 
но се възобновява бавно.  

- Беззащитна метличина - Centaurea inermis - двегодишно тревисто растение, застрашен 
от изчезване  вид, български ендемит. Среща се по сухи, тревисти места с канелени горски 
почви, в пояса на ксерофилните дъбови гори. Размножава се със семена. Има  ограничени 
възобновителни възможности. 

- Френска дрипавка - Crepis nicaeensis - двегодишно тревисто растение, застрашен от 
изчезване вид. Среща се из разредени дъбови гори, храсталаци и тревни съобщества докъм 
300 м н.в. Размножава се със семена. 



- Благороден лопен – Verbascum nobilе - български ендемит. Отразен в Червената книга, 
като застрашен вид. 

- Жешля – Acer heldreichii – балкански ендемит, застрашен от изчезване, терциерен реликт, 
светлолюбив, привързан към прохладен и влажен климат, предпочита дълбоки, плодородни 
почви, достига горната граница на гората.  

 
Лечебните растения в естествените им находища трябва да се опазват от увреждане и 

унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения 
растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност. 

Опазването включва поддържането и съхраняването на екосистемите, съдържащи лечебни 
растения, на естествените им местообитания, както и поддържането и възстановяването на 
жизнеспособни популации от видове лечебни растеня.  

ДЛС “Мазалат”, съвместно с РИОСВ гр. Стара Загора и други обществени организации, 
трябва да организира контрола при добиване на лечебните растения, съгласно чл.50, ал.4 от 
Закона за лечебните растения. 

 
     Отрицателно действащи фактори 

Изсичане на горите - влияе отрицателно на голям брой горски видове, като се унищожават 
популации, прекъсва се обмена на генетична информация, поради фрагментация на 
местообитанията. Особено голата сеч унищожава разнообразието на дървесни и храстови 
видове, като най-уязвимите са шестил, явор, турска леска, планински клен, хиркански клен, 
полски клен, дива череша, киселица, дива круша, брекина, скоруша, различните видове 
чашкодряни и др. 

Залесяване с иглолистни култури - създавани са върху каменливи терени на мястото на 
ксеротермични тревни и храстови съобщества, но също така и на мястото на смесени букови, 
буково-дъбови, буково-габърови и дъбово-габърови формации т.е. тези култури се изграждат 
на мястото на най-богатите хабитати в района. Загубите на биоразнообразие, особено когато се 
засаждат обширни гъсти масиви, без да се оставят рефугиуми за естествената флора и фауна, 
са огромни. Иглолистните насаждения влияят върху растителността и на съседните територии, 
тъй като те потребяват значително количество влага и предизвикват засушаване на целия 
район около тях. Залесяването с иглолистни трябва да се ограничава върху бедни 
месторастения, ерозирали терени или площи, където се извършва рекултивация на терена. 

Горски пожари - в района те са сериозен екологичен фактор върху биоразнообразието от 
исторически времена като в малки мащаби, независимо от унищожаването на конкретни 
находища на отделни видове, имат и положително значение, защото осигуряват място за по-
светлолюбиви или по-неконкурентноспособни видове.  

Лечебните растения и естествените им находища трябва да се опазват от увреждане и 
унищожаване с цел осигуряване устойчивото им ползуване като част от естествения 
растителен генофонд. Опазването трябва да се извършва чрез система от мерки и дейности, 
целящи запазване на биологичното разнообразие и ресурси. Трябва да се обърне специално 
внимание на режима. 

 
Показаната по-долу справка дава най-обща представа за състоянието на някои видове в 

района на ДЛС “Мазалат”: 
 

Таксономично наименование Статут на вида 
Българско Латинско Често 

срещан 
Нормално 

срещан 
Рядък Защитен 

Гръмотрън Ononis sp. + - - - 
Гороцвет Adonis vernalis - - + + 
Дилянка Valeriana officinalis - - + + 
Медицинска ружа Althaea officinalis - - + + 
Девисил Heracleum sibiricum - - + - 
Бъзак Sambucus ebulus + - - - 
Глухарче Taraxacum officinale + - - - 
Троскот Cynodon dactylon + - - - 
Репей Arctium lappa - + - - 
Бабини зъби Tribulus terrestris - + - - 
Блатен аир Acorus calamus - - + + 
Росопас Fumaria officinalis + - - - 
Великденче Veronirium intybus + - - - 
Маточина Melissa officinalis - - + - 
Обикновено подъбиче Teucrium chamaedrys - - + - 
Бял равнец Achillea millefolium com. + - - - 
Лайка Matricaria chamomilla - + - - 
Хвощ Equisetum arvense - + - - 
Еньовче Galium verum - - + - 
Лопен Verbascum densiflorum - + - - 
Черен бъз Sambucus nigra - + - - 
Червен глог Crataegus monogyna - + - - 



Таксономично наименование Статут на вида 
Българско Латинско Често 

срещан 
Нормално 

срещан 
Рядък Защитен 

Липа сребролистна Tilia parvifolia + - - - 
Слез Malva sylvestris - + - - 
Шапиче Alchemilla vulgaris - - + + 
Мечо грозде Arctostaphylos uva-ursi - - + + 
Змиярник Arum maculatum - + - - 
Копитник Asarum europaeum - + - - 
Изтравниче Asplenium trichomanes - - + - 
Кисел трън Berberis vulgaris - - + + 
Ранилист Betonica officinalis - - + + 
Лудо биле Atroppa belladonna - - + + 
Дива тиква Bryonia alba - + - - 
Решетка Carlina acanthifolia - - + + 
Червен кантарион Centaurium erythraea - - + - 
Чувен Chenopodium bonus-henricus + - - - 
Мразовец Colchicum autumnale + - - - 
Момина сълза Convallaria majalis - - + - 
Обикновена леска Corylus avellana - + - - 
Наумка Cynoglossum officinale - - + - 
Мъжка папрат Driopteris filis mas - - + - 
Боянка Erysimum diffusum - + - - 
Брястолистно орехче Filipendula ulmaria + - - - 
Бударица Galeopsis tetrachit - + - - 
Лазаркиня Galium odoratum - + + - 
Градско омайниче Geum urbanum - + - - 
Сиротица Gratiola officinalis - - + - 
Кукуряк Helleborus odorus - + - - 
Рунянка Hieracium pilosella - + - - 
Хмел Humulus lupulus - - + - 
Багрилно подрумниче Anthemis tinctoria - - + - 
Обикновена хвойна Juniperus communis + - - - 
Сибирска хвойна Juniperus sibirica - + - - 
Лавровишня Laurocerasus officinalis - - + - 
Луличка Linaria vulgaris - + - - 
Полско птиче просо Lithospermum arvense - + - - 
Лечебно птиче просо Lithospermum officinale - - + - 
Лечебна комунига Melinotus officinalis + - - - 
Пипериче Persicaria hydropiper - - + - 
Мехунка Physalis alkekengi - - + - 
Сладка папрат Polypodium vulgare - + - - 
Трепетлика Populus tremula - - + - 
Горско прозориче Potentilla erecta - + - - 
Пълзящо прозориче Potentilla reptans - + - - 
Орлова папрат Pteridium aquilinum - + - - 
Лечебна медуница Pulmonaria officinalis - + - - 
Зърника Rhamnus catharticus - - + - 
Златовръх Rhodiola rosea - - + - 
Киселец Rumex acetosa + - - - 
Залист Ruscus aculeatus - - + + 
Дебрянка Sanicula europea - - + - 
Лечебно сапуниче Saponaria officinalis + - - - 
Живениче Scophularia nodosa + - - - 
Лютива тлъстига Sedum acre - - + + 
Черно кучешко грозде Solanum nigrum + - - - 
Горски енчец Solidago virgaurea - + - - 
Офика Sorbus aucuparia - - + - 
Черен оман Symphitum officinalle - - + - 
Вратига Tanacetum vulgare + - - - 
Върбинка Verbena officinalis + - - - 
Великденче Veronica officinalis + - - - 
Калина Viburnum opulus - - + - 
Зимзелен Vinca minor - - + + 
Миризлива теменуга Viola odorata - + - - 
Трицветна теменуга Viola tricolor + - - - 
Бял имел Viscus album - - + - 
Горска ягода Fragaria veska - + - - 
Широкол.живовляк 
ггШ{широколистен 

Plantago major - + - - 
Теснол.живовляк 
теснолистен 

Plantago lanceolata - + - - 
Мента Mentha sp. - + - - 
Къпина Rubus sp. + - - - 
Подбел Tussilago farfara - + - - 
Тетра Cotinus coggygria - + - - 
Шипка Rosa canina + - - - 
Драка Paliurus spina - christii - + - - 
Трънка Prunus spinosa - + - - 
Бял трън Silybum marianum - - + - 
Резене Foeniculum vulgare - - + - 
Дъб Querqus sp. - + - - 
Върба Salix sp. - + - - 
Бяла бреза Betula pendula - + - - 
Мъждрян Fraxinus ornus - - + - 
Парички Bellis perennis - - + - 
Повет Clematis vitalba - - + - 
Дрян Cornus mas - + - - 



Таксономично наименование Статут на вида 
Българско Латинско Често 

срещан 
Нормално 

срещан 
Рядък Защитен 

Кукувича прежда Cuscuta europea + - - - 
Ветрогон Eryngium campestre - - + - 
Елшовиден зърнастец Flangula alnus - - + + 
Жълтуга Genista tinctoria - - + - 
Здравец Geranium sanguineum - - + - 
Зловонен здравец Geranium robertianum - + - - 
Кръвен здравец Geranium sanguineum - + - - 
Бръшлян Hedera helix - - + - 
Голо изсипливче Herniaria glabra - - + - 
Влакнесто изсипливче Herniaria hirsuta - - + - 
Блян Hyoscyanus niger - - + - 
Дяволска уста Leonurus cardiaca - + - - 
Пчелинок Marrubium vulgare - - + - 
Гингер Onopordon acanthium - + - - 
Червен божур Paeonia peregrina - - + + 
Лечебна иглика Primula veris - - + + 
Левурда Allium ursinum - + - + 
Черна елша Alnus glutinosa - + - - 
Балканска пищялка Angelica pancicii - - + + 
Горска пищялка Angelica sylvestris - - + - 

 
      В района на ДЛС “Мазалат” се срещат и следните диворастящи ядливи гъби: 

 

 Манатарка - Boletus edulis. На цвят е белезникава до тъмнокафява, 
плодовото месо е твърдо, дебело, бяло, тръбичките бледожълти до жълтозелени. 
Пънчето бухалковидно, светлокафяво, с бяла релефна мрежа по повърхността. 
Расте в широколистни и иглолистни гори през VII - IX. Има отровен двойник - 
Дяволската гъба. 

 Мрежеста манатарка - Xerocomus chrysenteron. На цвят е сивожълта 

до канелено кафява с мрежовидно напукана повърхност. Плодовото месо е плътно, 
белезникаво и при нараняване посинява. Расте в горите през VII - X. 

 Пачи крак - шапката при младите е изпъкнала, по-късно вдлъбната, 

фуниевидна, бледожълта до жълтооранжева, гладка или нагъната отгоре. Ръбът е 
дебел вълнообразен, често насечен. Плодовото месо е дебело, леко жилаво, жълто 
с жилки по пънчето. Расте през  VI -XI. 

 Сърнела - Marolepiota procera. Младите гъби са яйцевидни, по-късно 

плоски с изпъкнало връхче, белезникаво кафява, покрита с кафяви люспи. 
Плодовото месо - тънко, бяло, при старите гъби - кожесто. Пластинките са гъсти, 
крехки и тънки. Пънчето е високо цилиндричнно, твърдо, белезникаво с кафяви 
ивици. Расте през VI - XI. 

 Булка - Amanita caesarea. Младите гъби са обвити в покривало. 
Шапката е жълтооранжева, отгоре гладка и лепкава. Плодовото месо е дебело и 
жълто. Пластинките са дебели, златистожълти. Расте в широколистни гори и поляни 
през VI - X. Казват и още “царицата на гъбите”. Отровен двойник - червената 
мухоморка. 

 Полска печурка - Agarikus campester. Шапката е бледо кафява, отгоре 
гладка, или с дребни люспи. Ръбът е сраснал с пънчето, по-късно изправен 
целокраен. Плодовото месо - дебело и бяло, пластинките отначало бледорозови, по-
късно кафяви. Пънчето е плътно, бяло с ципест бял пръстен. Расте по ливади и 
пасища през V - XI. Отровен двойник - бялата мухоморка. 

 Обикновена масловка - suilus luteus. Шапката е кестеняво кафява, 
отгоре гладка и слизеста. Плодовото месо е бяло или жълтеникаво, а тръбичките 
жълти. Расте в иглолистни култури и поляни около тях през V - XI. 

 Рижика - Laktarius deliciosus. Шапката е плоско изпъкнала, вдлъбната в 
средата /фуниевидна/, оранжево червена, с ивици. Ръбът е вълновиден. Плодовото 
месо е дебело, твърдо, оранжево. При нараняване позеленява и отделя оранжев 
сок. Пластинките са тънки, крехки, оранжеви. Расте в иглолистни и смесени гори през 
VII - XI. Двойник - лъжлива млечница. 

Кладница - Pleurotus ostreatus. Шапката е изпъкнала, по-късно разперена странично върху 
пънчето. Оловносива, сивокафява на цвят, гладка. Ръбът е дебел, повдигнат навътре, 
целокраен. Плодовото месо - дебело, бяло. Пластинките са бели или сиво бели. Пънчето - 
късо, плътно, бяло. Расте върху дървета на туфи през V - XII. Култивира се и има много 
разновидности. 
 
 

 



 

 

5. Характеристика на горските територии  

 

5.1. Обща площ на горското стопанство и разпределението й  

       по категории, според основните им функции 
 

Общата площ на ТП ДЛС “Мазалат” е 29 585.4 ха.  
Разпределението на тази площ по група гори и по вид на земите е дадено в таблица №11. 
 

Таблица № 11 

Разпределение на общата площ по вид на земите и вид на горите 
Общо горски територии и земеделски територии  на територията на ТП ДЛС “Мазалат” 

Вид на подотдела 

Група гори 

% иглолистни 
широколистни 

високостъблени 
издънкови 

за превръщане 
нискостъблени Всичко 

хектари 

естествен произход 0.4-1.0 92.5 8220.9 11386.0 1120.9 20820.3 70.4 

склопени култури 6131.1 335.8 - 48.3 6515.2 22.0 

несклопени култури 10.8 118.0 - - 128.8 0.4 

естествен произход 0.1-0.3 6.6 415.0 286.2 33.8 741.6 2.5 

изредени култури 72.4 27.2 - - 99.6 0.3 

всичко насаждения 6313.4 9116.9 11672.2 1203.0 28305.5 95.6 

  

клек - - - - - - 

всичко залесена площ 6313.4 9116.9 11672.2 1203.0 28305.5 95.6 

  

сечище 1.8 9.3 2.1 - 13.2 0.1 

пожарище - - - - - - 

голина 4.4 50.9 - - 55.3 0.2 

всичко незал.дървопр. 6.2 60.2 2.1 - 68.5 0.3 

  

поляна 257.2 122.5 130.9 13.2 523.8 1.8 

обработваема площ 0.5 0.6 1.9 1.5 4.5 - 

разсадник - 0.8 - - 0.8 - 

автомобилен път 0.1 0.8 1.0 - 1.9 - 

шосе - 0.6 0.3 - 0.9 - 

дворно място 3.1 2.5 0.9 0.4 6.9 - 

временен склад 0.2 - 0.2 - 0.4 - 

просека 5.0 5.4 8.6 0.7 19.7 0.1 

лесонепригодна голина 27.5 0.4 25.0 39.0 91.9 0.3 

лесонепригодна площ 0.8 - 29.8 104.1 134.7 0.5 

скали 2.9 3.8 21.4 10.4 38.5 0.1 

мочур 0.3 - 0.5 - 0.8 - 

сипей 1.1 0.3 1.8 - 3.2 - 

кариера 0.1 - 5.9 - 6.0 - 

гьол 0.3 - - - 0.3 - 

прокар - - 0.5 - 0.5 - 

ровина 0.8 - 0.3 - 1.1 - 

язовир 9.6 - 1.2 - 10.8 - 

река - 12.7 10.9 - 23.6 0.1 

дивечова нива 15.8 6.7 4.1 - 26.6 0.1 

дивечова ливада 2.4 5.6 - - 8.0 - 

горски разсадник - 4.3 - - 4.3 - 

ловна просека 0.7 - 5.3 - 6.0 - 

свлачище - 0.2 - - 0.2 - 



Вид на подотдела 

Група гори 

% иглолистни 
широколистни 

високостъблени 
издънкови 

за превръщане 
нискостъблени Всичко 

хектари 

разливище - 3.6 8.7 10.9 23.2 0.1 

микроязовир - 0.3 - - 0.3 - 

гробища 0.1 - - - 0.1 - 

ски писта - 0.4 - - 0.4 - 

дивечово сечище 12.9 10.6 3.6 - 27.1 0.1 

автомобилен път III категория 13.5 15.4 14.9 - 43.8 0.2 

автомобилен път IV категория 61.6 57.7 81.7 0.1 201.1 0.7 

  

всичко недървопр. площ 416.5 255.2 359.4 180.3 1211.4 4.1 

  

всичко инвентаризирана площ 6736.1 9432.3 12033.7 1383.3 29585.4 100.0 

  

в т.ч. дървопр. площ 6319.6 9177.1 11674.3 1203.0 28374.0 95.9 

 
Залесената площ на горското стопанство е 28305.5 ха, което 95.6% от общата площ. По група 

гори преобладават издънковите гори за превръщане в семенни – 41.2% от залесената площ,  
Изредените насаждения и култури заемат 841.2 ха или 3.0 % от общата и залесената 

площ. 
Незалесената дървопроизводителна площ е 68.5 ха, или 0.3% от общата площ. 

Преобладават голините – 55.3  ха, а сечищата са  13.2 ха. 
Общо дървопроизводителната площ на горското стопанство е 28374.0 ха, или 95.9 от 

общата площ. 
 
Недървопроизводителната площ на горското стопанство е 1211.4 ха, или 4.1% от общата 

площ. Най-голям е делът на поляните (1.8%), следвани от лесонепригодните площи и др.  
 

Освен посочените по-горе площи при инвентаризацията бяха констатирани гори по чл.83 от 
ЗГ на площ 60.3 хектара .Те не са посочени в коментарите за разпределение на горите по 
условни стопански класове и видове гора, както и за цялата залесена площ (I 
Приложение, Списък № 3). 

Разпределението на тези гори по класове на възраст е посочено в таблица № 12 
 

Таблица № 12 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ, oбщия дървесен ЗАПАС и  

средния ПРИРАСТ по класове на ВЪЗРАСТ  
Гори по чл. 83 от ЗГ 
 

Класове на 
възраст 

Подкласове 
на възраст 

Площ 
Запас на 

основното 
насаждение 

Надлесни 
куб.м 

Среден 
прираст 

куб.м 
хектари % куб.м % 

I 1-5 - - - - - - 

II 6-10 5.9 9.8 235 7.2 - 24 

III 11-15 10.7 17.7 745 22.8 5 50 

IV 16-20 21.7 36.0 925 28.2 45 46 

V 21-25 20.7 34.3 1210 36.9 - 48 

VI 26-30 1.3 2.2 160 4.9 - 5 

Всичко 60.3 100.0 3275 100.0 50 173 

средна възраст: 20 години 
среден запас: 54 куб.м/ха 
среден прираст: 2.87 куб.м/ха 



Общата площ на ТП ДЛС „Мазалат“при миналото устройство е била 29 884.4 хектара, от 
която: 

 
- залесена - 28466.8 ха - 95.3 % 
- незалесена дървопроизводителна - 103.3 ха - 0.3 % 
- недървопроизводителна - 1314.3 ха - 4.4% 

  Общо - 29 884.4 ха - 100,0% 
 
 
Според функциите си тази площ се е разпределяла, както следва: 
 
- горски територии със защитни функции              -   3966.5 ха  
- горски територии със специални функции - 13109.6 ха 
- горски територии със стопански функции    - 12808.3 ха 
  
 Общо                                                                 - 29 884.4 ха 
 
По собственост тази площ се е разпределяла, както следва: 
 
- държавна - 28741.6 ха - 96.2 % 
- общинска - 235.0 ха - 0.8 % 
- частна собственист на физически лица - 710.3 ха -     2.4 % 
- частна собственист на юридически лица 
лица 

- 15.0 ха - 0.1 % 

- гори ВСО по чл. 19 от ЗСПЗЗ - 182.5 ха - 0.5 % 

  Общо - 29 884.4 ха - 100.0 % 
 

При сегашната инвентаризация 2020г. бяха констатирани гори и голи горски територии 
на обща площ  29 585.4 ха, от която: 

 
- залесена - 28305.5 ха - 95.6 % 
- незалесена дървопроизводителна -  68.5 ха -  0.3 % 
- недървопроизводителна -  1211.4 ха - 4.1 % 

  Общо -  29 585.4 ха - 100.0 %  
 
 
 
Според функциите, които изпълняват горите се разпределят, както следва: 
 
- горски територии със защитни функции -  533.2 ха 
- горски територии със специални функции - 17016.3 ха 
- горски територии със стопански функции -  12035.9 ха 

  Общо - 29585.4 ха 
 

По собственост тази площ се разпределя, както следва: 
 
- държавна - 28674.7 ха - 96.9 % 
- общинска - 459.2 ха - 1.6 % 
- съсобсвеност 
- временно стопанисвано от общината 

- 
- 

2.8 ха  
2.5 ха 

- 
- 

    - % 
-  % 

- частна собственост  физически лица -  389.1 ха -  1.3 % 
- частна собственост  юридически лица -   57.1 ха -  0.2 % 

  Общо -  29 585.4 ха - 100.0 % 
 
 

 
 

 

 

 

Таблица № 13 

За разпределение на устроената площ по СОБСТВЕНОСТИ и ВИД ТЕРИТОРИЯ 



 

Oбщо 
в т.ч. Горски 
територии 

в т.ч. Земеделски 
територии 

Гори по чл. 83 
от ЗГ 

вид 
собственост 

обща 
площ 

ха 
% 

в т.ч. 
залес. 
площ 

ха 

% 
обща 
площ 

ха 
% 

обща 
площ 

ха 
% 

обща 
площ 

ха 
% 

Държавна  28674.7 96.9 27402.2 96.8 28454.8 99.7 219.9 21.3 - - 

Общинска  459.2 1.6 455.7 1.6 0.1 - 459.1 44.4 - - 

Частна 
физически 
лица  

389.1 1.3 385.2 1.4 95.5 0.3 293.6 28.4 49.5 82.1 

Съсобственост 2.8 - 2.8 - - - 2.8 0.3 - - 

Врем.стоп. от 
общината 

2.5 - 2.5 - - - 2.5 0.2 - - 

Частна  
юридически 
лица 

57.1 0.2 57.1 0.2 0.4 - 57.1 5.4 10.8 17.9 

Всичко 29585.4 100.0 28305.5 100.0 28550.8 100.0 1034.6 100.0 60.3 100.0 

 
 
През ревизионния период са настъпили незначителни промени в разпределението на 

горските територии по собственост. 
 

Държавните  територии намаляват с 66.9 ха, което се дължи на уточняване границите по 
кадастрални карти по собственост за съответните землища намиращи се в Община Павел баня 
и  община Казанлък и преминаване на част от площ държавна собственост към територията на 
ТП ДГС “Стара Загора”. 
 

Общинските територии се увеличават площта с 224.2 ха  следствие на преминаването към 
общинска собственост на горите ВСО от предходния ГСП и новоустроени гори. 

  
Горите на физически лица намалят с около 321.2 ха горски територии, преминали със 
заповед № РД49-357/18.10.2019 г. на МЗХГ от ДЛС „Мазалат“ към ДГС „Стара Загора“. Тези 
територии, вече се стопанисват от ДГС “Стара Загора”. 

 
При уточняване на горските територии и собствеността върху горите и земите са използвани 

кадастрални карти на землищата намиращи се в община павел Баня и община Казанлък. 
 
 
 
 

 Таблица № 14 
Разпределение на горските територии по категории и функции 

 
 
  

Горски територии 
по категории и 

функции 

Иглолистни Широколистни Всичко 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ,ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

защита на водите - - - 0.8 0.8 95 0.8 0.8 95 

защита на почвите 1.3 1.3 380 13.6 11.1 820 14.9 12.4 1200 

защита на 
урбанизирани 
територии 

- - - - - - - - - 

защита на сгради и 
инфраструктури 

6.2 1.0 160 1.6 1.0 190 7.8 2.0 350 

защита на горна 
граница гора 

- - - - - - - - - 



Горски територии 
по категории и 

функции 

Иглолистни Широколистни Всичко 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ,ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

защитни горски пояси - - - - - - - - - 

технически проект за 
борба с ерозия 

340.5 331.3 71035 169.2 166.5 10980 509.7 497.8 82015 

Общо защитни 
функции 

348.0 333.6 71575 185.2 179.4 12085 533.2 513.0 83660 

  

резервати, 
национални паркове 

- - - - - - - - - 

природни паркове - - - - - - - - - 

природни 
забележителности 

- - - 6.6 5.7 1260 6.6 5.7 1260 

защитени местности 12.5 10.2 5790 149.0 146.7 24350 161.5 156.9 30140 

защитени зони 
Натура 2000 

2896.4 2635.0 702925 9905.8 9328.5 1642325 12802.2 11963.5 2345250 

други с особен режим - - - - - - - - - 

Общо специални 
функции по т.1 

2908.9 2645.2 708715 10061.4 9480.9 1667935 12970.3 12126.1 2376650 

  

семепроизводствени 
насаждения и 
градини 

3.1 3.1 1110 75.0 75.0 21070 78.1 78.1 22180 

горски разсадници - - - - - - - - - 

опитни и географски 
култури 

- - - - - - - - - 

дендрариуми - - - - - - - - - 

учебно-опитни гори - - - - - - - - - 

токовища - - - - - - - - - 

200м около хижи и 
манастири 

- - - - - - - - - 

БИСД - - - - - - - - - 

Общо специални 
функции по т.2 

3.1 3.1 1110 75.0 75.0 21070 78.1 78.1 22180 

  

горски територии с 
рекреационно 
значение 

3.9 3.9 1200 30.9 25.2 3920 34.8 29.1 5120 

за поддържане на 
ландшафта 

- - - - - - - - - 

гори с висока 
консервационна 
стойност 

1468.1 1388.2 327810 2465.0 2404.2 421750 3933.1 3792.4 749560 

Общо специални 
функции по т.3 

1472.0 1392.1 329010 2495.9 2429.4 425670 3967.9 3821.5 754680 

  

Общо Специални 
функции по 
т.1+т.2+т.3 

4384.0 4040.4 1038835 12632.3 11985.3 2114675 17016.3 16025.7 3153510 

  

Общо защитни и 
специални функции 

4732.0 4374.0 1110410 12817.5 12164.7 2126760 17549.5 16538.7 3237170 

  

стопански функции 2004.1 1939.4 477700 10031.8 9827.4 1815665 12035.9 11766.8 2293365 

Всичко 6736.1 6313.4 1588110 22849.3 21992.1 3942425 29585.4 28305.5 5530535 



 

 

Таблица № 15 
Списък на горските територи  и земеделските територии придобили характеристики на 

гора  
със защитни и специални категории и функции, разположени  на                         

територията на  ТП ДЛС “Мазалат” 
 

Забележка: В горите във фаза на старост (ГфС) и в представителните образци на 
основните екосистеми (ГВКС 3) не са планирани и в бъдеще 

няма да се планират никакви сечи. 
 
 
  

Горски територии по 
функции 

Списък отдели и подотдели 

Обща 
площ 

Залесена 
площ 

Незалесена 
площ 

ха 

стопанска 

1:д, е, ж, з, и, к, 1, 2; 2:ж, з, и, к, л, п, р, с; 6:в, г, 
д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 3, 5, 7; 7:б, в, г, д, е, ж, 
з, и, к, м, 2; 60:к, л, м, н, п, с, т, у, ф, х, ц, 4, 5, 6; 
88:л, н; 181:3; 182:ц, ч, щ, ю, я, 10, 11, 12; 193:з, 
м, 1, 3, 6; 194:и, к, л, м, н, о, п; 195:а, б, в, г, д, е, 

ж, к, л, м, н, п, р, с, т, у, ф, ч, щ, ю, я, а1, б1, в1, 
г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1; 196:а, б, 
в, г, д, е, ж, з, и, л, м, 1, 2; 200:а, б, в, г, д, е, з; 
201; 202:а, б, в, и, к, л, м, н, о, п, с, т, у, ф, х, ц, ч, 
1, 2; 204:а, б, д, к, л, м, н, о, п, р, с, ф, х, е1, ж1, 
з1, н1, о1, п1, ф1, х1, ш1, з2; 207:1, 2, 3; 209; 
210:б, в, г, д, 1, 2; 211; 213; 214; 215:а, б, в, г, е; 
216:в, г, ж, з, и; 217:в, ж, с; 219:9; 220:ч, щ; 225:а, 
б, в, г, е, ж, з, и, к, л, 2; 226:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 
к, 1, 2; 227:а, б, г, д, е, 1; 228:б, в, г, д, 2, 3; 
230:б, в, г, д, е, ж, з, 2; 231:а, в, 1, 2; 232; 233; 
234; 235; 236:а, б, в, г, 1, 3; 237:а, б, в, г, д, ж, з, 
и, 1, 2, 3; 238; 239; 240; 241; 242:а, в, е, 1, 2; 
243:а, б, в, г, ж, з, и, н, 1; 244; 245; 246; 247:а, б, 
в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, с, 1; 248:а, б, в, г, 
д, 1; 249:а, б, в, г, д, е, ж; 250:а, б, в, г, д, 1, 2; 
251:а, б, в, г, д, е; 252:а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, м, 
1, 2; 253; 254:а, в, г, д, з, к, л, м, 1, 2, 3, 4; 255; 
256:в, г, д; 257:г, д, е; 258:в, г, 1; 260:1; 261:а, б, 
г, д, е; 262:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, 1, 2; 
263:а, б, в, г, д, ж, з, 1, 2, 3, 4; 264; 265; 266:в, 1; 
267:б, в; 268; 269; 270:а, б, в; 271:в, г; 272:б, в, 1; 
273:б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2; 274; 275:а, б, в, г, 1; 
276:а, б, г, д, 1, 2; 277:а, б, в, г, ж; 278; 279:а, в, 
г, д, е, ж; 280; 281:б; 282; 283; 284:б, г, д, е, 1; 
285; 286; 287; 288; 289; 290; 291:к, т, 1, 2, 3; 292; 
293; 296; 297; 298:а, б, в; 299; 300; 301:а, б, в, д, 
е, ж, з, 1, 2, 3; 302:а, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 
303; 304:б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 305:а, б, п; 
306:а; 307:а, б, в, г, д, е, ж, о, п, р, с, х, р1, у1; 
308:ж1, з1, и1, м1; 310:я, а1; 311:а, м, п, р, с, у, 
ц, ч, щ, ю, я, а1, г1, д1, ж1, з1; 312:б, з, и, 4, 5, 6, 
7; 313:а, б, в, г, д, и, л, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 320; 
321; 322; 323; 324; 325:а, б, в, г, д, е, ж, 1; 326:а, 
б, г, 1, 2; 327; 328:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 
о, 2, 3, 4, 5, 6; 329; 330:а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5; 
331:а, м, н, о; 332:р; 333:и, к, л, м, н, о, п, ф, а1, 
в1, г1; 334:ю1, я1; 336:д, е, ж, 2; 337; 338:а, г, д, 
е, ж, з, 1, 2; 339; 340:а, б, в, г, д, е, ж; 341; 342:п, 
р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 343:в, г, д, е, 

ж, з, и, к, л, м, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7; 344; 345; 346; 347; 348; 349; 350; 351; 352; 
353; 354:а, б, в, д, 1, 2, 3; 355; 356; 357; 358; 
359:а, б, в, г, д, е, ж, и, к, 1, 2; 360; 361:б, в, г, д, 

12035.9 11766.8 269.1 



Горски територии по 
функции 

Списък отдели и подотдели 

Обща 
площ 

Залесена 
площ 

Незалесена 
площ 

ха 

1, 2, 3; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 
370; 371; 372; 373:б, в, 1; 374:а, б, 1, 2; 375; 
376:а, в, г, 1, 2, 3; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 
383:а, б, в, д, е, ж, з, и, к, 1, 2, 3; 384:а, в, г, д, е, 
ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2; 385:а, б, в, е, ж, 
з, и, к; 386:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, н, о, п, р, с, 
т, у, 1; 387; 388; 389; 390:а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, 
м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2; 391; 392; 393; 394; 395:а, 
б, в, г, ж, з, и, к, м, н, о, п, р, с, т, 1, 2; 396:а, в, д, 
1, 2, 3, 4, 5, 6; 397:а, б, в, г, д, е, з, и, 1, 2, 3; 398; 
399; 400; 401:а, в, г, д, е, 1, 2; 402; 403:а, б, в, г, 
д, е, з, и, к, м, 1; 404; 405; 406; 407:а, б, г, е, ж, 1, 
2, 3; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 
417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426:а, 
б, 1, 2, 3; 427; 428:а, б, в, г, д, е, к, м, н, о, п, р, с, 
т, у, ф, х, ц, ч, ш, 1, 2, 3, 4, 5; 429:а, б, в, г, е, ж, 
з, и, к, л, м, н, о, 1; 430:ф, х, ц, ч, щ, ю, а1, б1, в1, 
д1, е1, 1, 2, 3; 431; 432:а, б, в, е, з, м, н, о, п, р, с, 

ф, х, ц, ш, щ, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, 
ф1, х1, ц1, ч1, ю1, б2, в2, г2, ж2, 1; 433:г, с, т, у, 
ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1; 434; 
435; 436; 437; 438:у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 1, 
2; 439:в, г, д, е, ж, з, и, к, 1; 440; 441:а, б, в, д, е, 
ж, з, и, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 442:ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 
р, с, т, 1, 2, 3; 443:а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 
1, 2, 3; 444:г, д, е, ж, 1, 2, 3, 4; 445:а, в, г, д, 1, 2; 
446:б, в, г, д, 1; 447; 448; 449:б, в, г, д, е, 1, 2, 3; 
450; 451:в, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3, 4, 5; 
453:4, 6; 455:ж, з, н, о, у, 10, 11; 456:1, 2; 457:а, 
б, г, д, е; 458:1, 2, 3, 4; 478:в, г, е, ж, з, и, к, л, м, 
н, о, п, р, с, т, у, ф, х, я, а1; 479:а, б, в, г, д, н, о, 
1, 2; 515:а, б, а1, б1; 650:е, ж, з, и; 652:г, д, е; 
653:з, и; 687:а, б, в, г, д, ж, з, и, к, м, н, о, п, р, с, 
т, у, ц, ч, ш, 1, 2; 688:а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л, м, 
н, 1, 2, 3; 689:г, д, е, 2; 693:а, б, в, г, ж, з, к, м, н, 
1, 2; 1254:г;  

защитена местност 

248:е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
384:б; 632:з; 643:а, 1; 648:а, е; 649:а, 1; 650:а, б; 
652:б;  

161.5 156.9 4.6 

природна 
забележителност 

75:7; 154:7; 308:б; 309:и1; 310:е1, 3, 4;  6.6 5.7 0.9 

зелена зона 146:т;  1.0 1.0 - 

курортна гора 
694; 695; 696:б, в, г, д, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 697; 698:а, 
б, в, г, д, 1, 2; 699:а, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 6;  

343.4 326.5 16.9 

защитна ивица шосе 

182:а, б, л, х, а1, б1, в1, 8; 223:у, ф, х; 224:ж, л, 
ч, ю, я, а1, б1, в1, г1, 5; 225:д, м, н, 1, 3, 4, 5; 
226:3; 227:в; 228:а, е, 1; 230:а, и, 1; 231:б; 236:д, 
е, ж, 2; 237:е, 4; 249:з, 1, 2, 3, 4, 5; 250:е, ж; 
251:ж; 515:щ; 694:б;  

83.3 74.1 9.2 

горна гр. на гората 

145:а; 146:а, б, в; 147:а; 148:а; 149:м, н, ф; 
152:а; 155:а; 464:а, в, д, е; 465:а; 466:е; 467:а; 
468:а; 469:а; 470:а, б, в, и; 471:а; 472:а; 473:а, в, 
з; 679:в; 680:а; 681:в; 691:а; 692:а; 696:а; 697:а; 
699:а, г;  

217.4 217.4 - 

тех.пр.борба с ероз. 

12; 13:а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 

ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 
и1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 60:б, 
е, ж, з, и, о, р, ч, ш, н1, т1, 11, 12; 88:а, б, в, г, д, 
е, ж, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 106:м, п, р, с, т; 
177; 178; 179:а, 1, 3, 4, 5; 180:в, г, д, е, ж, 1; 
181:а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 182:а, б, в, г, д, е, 

ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, ф, г1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

3740.8 3433.0 307.8 



Горски територии по 
функции 

Списък отдели и подотдели 

Обща 
площ 

Залесена 
площ 

Незалесена 
площ 

ха 

7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17; 185; 186; 187; 188; 
190:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, ч, щ, 
ю, я, а1, 1, 2, 3; 191:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 

н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, 
г1, д1, е1, ж1, з1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, 
у1, ф1, х1, ц1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, г2, д2, е2, ж2, 
1, 2, 3, 4; 192; 193:а, б, в, г, д, е, ж, и, к, л, о, п, 2, 
4, 5; 194:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5; 195:з, и, 
х, ц, ш, 1, 2; 197:а, б, в, г, д, ж, и, к, м, н, с; 198; 
202:г, д, е, ж, з; 203; 204:в, г, е, ж, з, и, т, у, ц, ч, 

ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, и1, к1, л1, м1, р1, 
с1, т1, у1, ц1, ч1, щ1, ю1, я1, а2, б2, в2, г2, д2, 
е2, ж2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, т2, у2, 
ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2, 1, 2, 3, 4; 205; 206; 
208; 210:а; 215:д; 216:а, б; 217:а, г, д, е, и, к, л, 
м, н; 218; 219:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 

р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 10; 220:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 
н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ш, а1; 221; 222; 223:б, в, 

г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, 1, 2, 
3, 4, 5; 224:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, с, 

т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, 1, 2, 
3, 4, 5; 229; 291:а, б, в, г, д, е, ж, з, л, м, н, о, п, с, 
ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1; 294; 295; 304:е, ж, з, 
и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 8; 305:в, г, д, е, 
ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 3; 306:б, в, г, д, е, ж, з, и, 

к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 
б1, в1, г1, д1, е1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 307:з, и, к, л, м, 

н, т, у, ф, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, 
ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, с1, т1, ш1, щ1, 
1, 2, 3, 4, 5; 308:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 

п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, 
д1, е1, л1, н1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 309; 310:б, в, г, д, е, 

ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 
б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, 
п1, р1, с1, т1, у1, ф1, ц1, ч1, щ1, ю1, а2, б2, г2, 
д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, р2, с2, 
т2, у2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18; 311:б, в, г, т, м1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 
312:а, в, г, д, е, ж, 1, 2, 3, 8; 315:а, в, г, д, 1; 
317:а, б, в, г, д, 1, 2, 3, 4; 318:б, в, г, д, е, ж, з, с, 
ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21; 319:а, б, в, г, д, е, ж, з, м, н, 
о, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 328:1; 
331:б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, с, 1, 2, 3; 332:а, б, в, 

г, д, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 
ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, 
н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, 
1, 2, 3, 4; 333:а, б, в, г, д, е, ж, з, р, с, т, у, х, ц, ч, 

ш, щ, ю, б1, д1, е1, ж1, з1, и1, л1, м1, н1, о1, п1, 
р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, а2, 
б2, в2, 1, 2, 3, 4, 5; 334:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 

м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, б1, в1, 
г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, 
с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, а2, б2, в2, г2, 
д2, е2, ж2, 1, 2, 3, 4, 5; 335; 336:а, б, з, и, к, л, 1, 
3, 4; 342:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, н, о; 386:л; 
428:ж, з, и; 429:д; 430:а, б, в, г, д, ж, и, к, л, м, н, 
о, п, р, с, т, у, г1, ж1, з1; 432:д, и, к, л, т, у, ч, ю, я, 

а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, ш1, щ1, я1, а2, 
д2, е2; 433:а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 
ф, х; 438:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 
т; 439:а, б; 441:г; 442:а, б, в, г, д, е; 443:г, 4, 5; 
446:а; 449:а; 451:а, б, г; 452; 453:а, б, в, г, д, е, ж, 

з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 
а1, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9; 454; 455:а, б, в, г, д, е, и, к, 

л, м, с, ц, ш, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 



Горски територии по 
функции 

Списък отдели и подотдели 

Обща 
площ 

Залесена 
площ 

Незалесена 
площ 

ха 

15; 458:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 5, 6; 
480; 515:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, у, ф, 
х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 1254:а, б, 

в, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  

200 м край язовир 186:а, 3; 187:б, г;  33.4 28.4 5.0 

защ. ивица край река 

182:у; 189:а, в, г, д, и, к, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11; 314:з, и, к, п, ф, 2, 3, 7; 315:а, б, 1; 
318:а, б, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, т, х, ц, ч, ш, 
щ, ю, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 319:а, б, в, г, 1, 2, 3, 
5, 6, 7, 12, 13, 14; 334:а1; 455:и, к, л, м, п, р, с, х, 

ц, ч, ш, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15;  

142.1 97.2 44.9 

защ. ивица ж.п.линия 
1:л; 12:к, н, о, р, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20; 13:д1; 
181:е, ж, з, 2, 4, 5; 515:с, т;  

25.0 11.1 13.9 

лесонепригодна площ 73:ж; 107:д; 108:д; 479:к, л; 667:е;  9.8 - 9.8 

скално-урвест терен 

63:г; 68:б, м; 70:е; 75:в, г; 107:г, д; 108:д; 125:б, г, 
д, е, з; 148:л; 159:в, г; 161:е, ж; 162:а, п; 163:д; 
165:д; 166:а, д; 167:б, в; 618:а; 694:а, б; 696:а;  

302.9 299.5 3.4 

ерозирани земи 68:м; 70:е; 315:б; 694:а, б;  42.1 42.1 - 

горски разсадник 189:9;  4.3 - 4.3 

семепроизв.насаждение 
3:в; 193:и, н; 266:а, г; 284:а, в; 444:а, б, в; 629:н, 
п; 634:л, м;  

180.1 180.1 - 

извънселищен парк 

189:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14; 247:р; 248:е, ж, з, и, к, 
л, м, н, о, п, р, с, 2, 3, 4, 5, 6; 314:з, и, к, м, н, о, п, 

р, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, 2, 3, 4, 5, 7, 8; 
318:и, к, л, м, у, ф, ц, ч, ш, щ, 9, 10, 11;  

194.3 163.0 31.3 

временно недостъпни 

59:а, б, г, е; 68:а, б, в, м, н, о; 70:а, б, в, г, е; 73:в, 
п, р; 75:а, б, в, г; 76:а, б, с; 107:г, е; 122:г; 124:б; 
138; 139; 140; 141; 142; 143:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 
5; 144:а; 145:а; 156:г; 157:а, б, в, г; 158:а, б, в, г, 
е; 159:а, б, в, г; 160:а, б, в; 161:е, ж; 162:а; 163:г, 
д; 164:д, е; 165:б, г, д; 166:а, б, в, г, д; 281; 283; 
357:б, в, г, д, е; 358:а, б, в, г, д, е, ж; 359:а, б, в, 
г, д, е, ж; 377:а, б, в, г, д; 378:а; 379:б, в, г, д; 
380:а, б, в; 393:в, г, д, е, ж, и, к, л, м; 394:в, г, д, 
е, ж, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х; 398:в, г, е; 
467:л, м, н, п, р; 468:к, л, м; 469:о, у; 471:и; 
474:б, в; 475:б, в; 476:а; 477:а; 501:а, б, в, г, д, 1, 
4, 5; 502:в, г, д, е, ж, з, и; 503:а, в, г, д, е, ж, 1, 3; 
507:а, б, в, г, д, ж, з; 615:к; 617:в; 618:а, ж, з, и; 
619:д, е, ж; 621:а, б, в, е, ж, з; 622:а, б, и, к, л; 
627:д, е; 628:б, н, о; 632:а, и; 643:б, в, г, д, е, ж, 
з, и; 648:б, в, г, д; 649; 650:а, б, в, г, д, е, ж, и, к, 
л; 651; 652; 653:а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 
4; 654:а, б, в, г, е, 1, 2, 3, 4; 655:а, б, г, 1, 2, 3; 
656; 669:а, ж; 670:а, б; 671:б, в, г, д; 672:г; 673:а, 
б, в, г, д, е; 675:б, в, г, д, е, ж; 676:б, г, д, е; 680; 
681; 682:а, б, в, г, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5; 683:а, б, 
г, д, ж, 1; 684:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 1, 3; 
693:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н; 696:а, в, г; 697; 
698:а, б, в, г, д, 1, 2, 3; 699:а, б, в, г, д, е;  

3653.4 3488.1 165.3 

новоустроени гори 

6:з, и, к, л, н, п; 7:м; 14:в1; 60:я1; 63:ж; 169:л; 
177:м, н, о; 178:в1, ж1, з1; 188:а1, б1; 190:л, м, н, 
о, р, ч, ю, я; 191:к1, л1, м1, н1, п1, д2, е2; 203:б1, 
в1, ж1, з1; 204:о1, п1, р1, ф1, щ1, н2, о2, п2, р2, 
с2, т2, у2, ф2, х2, ц2, ч2, ш2, щ2, ю2, я2; 205:п, 
р, с; 206:р1, с1, т1, у1, ф1, х1, ш1, щ1; 220:а1; 
222:к, л; 224:с, б1, д1; 254:м; 292:з; 295:н; 306:н, 
р; 307:м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ш1, щ1; 
308:н1; 309:у1, ф1; 310:ф1, ц1, ч1, щ1, ю1, а2, 

б2, г2, д2, е2, ж2, з2, и2, к2, л2, м2, н2, о2, п2, 
р2, с2; 311:ц, г1; 314:ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1; 

104.8 104.8 - 



Горски територии по 
функции 

Списък отдели и подотдели 

Обща 
площ 

Залесена 
площ 

Незалесена 
площ 

ха 

333:ш1; 341:ж, з; 429:о; 438:а1; 442:п, р, т;  

наклон над 20 градуса 168:з, к; 169:к; 677:и;  3.9 - 3.9 

наклон над 30 градуса 

3:2; 6:1, 4; 7:1, 3; 21:ж; 59:г, д, е, к, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12; 60:б, ж, з, и, н1, т1; 62:ж, н, о, а1; 63:б, 
в, г, 3, 4, 6, 7, 8, 9; 68:а, б, м, н, о, 2, 7; 70:1, 2; 
73:р; 75:а, б, д, 3, 4, 5; 76:б; 88:г, д, е, ж, м; 
106:а, о; 107:б, в, г, д, е, 1, 2, 3; 108:б, г, д, 1, 3; 
120:а, в, е, ж, з, и, о, т; 121:а, б, з; 122:а; 124:а, 
б, г, з, и, к; 125:б, г, д, е, ж, з, и, к, 1; 126:б, г, и, к; 
138:а, б, в, г, д, е, ж, з, к, л, м; 139; 140:а, б, в, г, 
д, е, ж, з, и, к, 1; 141:а, б, в, е; 142:м, н, о, п, р; 
143:б, г; 144:в, д, е, ж, з; 145:а, б, в, г, д, е, ж, з, 
м, н, о, п, р, т; 146:с, т, у, ф, х, щ, ю, а1, б1, в1; 
147:е; 148:в, м; 149:в, х, ц; 150:а, е, н, о; 151:б, в, 
з, м; 152:б, в, г, ж, м, о; 153:а, б, в, д, е, ж, з, к; 
154:д, и, л; 156:а, б, в, г, д, е, 1; 157:а, б, в, г; 
158:а, б, в, е; 159:б, в, г, ж, з; 160:б, в, е, 2, 4; 
161:д, е, ж; 162:а, в, г, е, з, и, к, л, м, п; 163:а, б, 
в, г, д, 2, 3; 164:а, г, д, е; 165:б, в, г, д; 166:а, б, в, 
д; 167:б, в, г; 168:р, с, 7; 178:р, у; 215:д; 216:а, б; 
217:в1; 218:н; 223:в, х; 242:б, г, д; 243:д, е, к, л, 
м; 256:б; 266:а, б, г; 270:г; 271:а, д; 272:а; 273:а; 
275:д; 276:в; 277:д, е; 279:б, з; 281:а, в, г, д; 
284:ж; 298:г, д; 304:а; 317:б; 319:д, 4, 8; 325:з, и; 
326:в; 330:е; 331:п, р; 332:в; 359:з; 361:а; 373:а; 
383:г; 384:м; 385:г, д; 386:л; 395:д, е, л; 396:б, г; 
401:б; 407:в, д; 426:в; 445:б; 446:а; 466:б, в, г, д; 
467:е, ж, и, л, н, п; 468:л, м, н; 469:о, х; 470:ж; 
471:е, ж, з, и, к; 472:д, ж, л, м, н; 473:г, д; 474:б, 
в; 475:а, в; 476:а; 477:а, б, в, г, д; 502:ж, 7; 503:а, 
б, в, г; 504:а, в; 506:ж, и, к, л; 507:а, б, в, г, е, ж; 
615:к; 616:а, б; 617:а, б; 618:а, з, и; 619:д, е, ж; 
621:б, в; 622:а, б, и, к, л, м, п, 1; 629:з, р, с, т, 1; 
632:а, б, ж; 634:и, к; 635:к, м, н; 638:д; 639:а; 
640:а, б, в, д, е, ж, з, и, к, 2, 3, 4; 641:а, е, ж, з; 
642:а, б, в, г, д, е, ж, з, и; 643:а, б, в; 648:а, б, г, 
д, е; 649:а; 650:а, б, г; 655:а, б, 1, 2; 657:а, б, в, г, 
д, 1; 658:а, б, в; 659; 660:а, б; 661:г; 662:е; 663:г, 
д, ж; 664:а, д, е; 665:а, б, в, г, д, е; 666:а; 667:г, 
ж, з; 668:б, в, и, л, м; 669:б, в, е, и; 670:а, б, в, г, 
5; 671:б, г, д; 673:б; 674:а, г; 680:б, е, ж, к; 681:а, 
в, г, д; 682:г, д, ж, з, и, 2, 5; 683:а, б, г, д, е, ж; 
684:в, г, е, к, л, н; 685:в; 686:г, ж; 687:е, л, ф, х; 
688:г; 689:в; 690:д, ж; 693:д, е, и, л; 694:а, б, в, г, 
д, е, и, к, л, н, о, п, р, с; 695:з; 698:а, в, г, д; 
699:б, в, г, д, е, 3;  

4614.3 4521.8 92.5 

защитена зона 
местообитания 

177; 180:а, б, ж; 181:а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, 

о, п, р, с, т, у, ф, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 
182:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 
г1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17; 189:а, 

б, в, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 314; 315:а, б, в, г, д, 
е, ж, з, и, к, с, т, 1; 316:а, б, в, г, д, з, и, к, л, м, н, 
1, 2, 4; 317; 318:а, б, в, г, н, о, п, р, т, у, ф, 1, 2, 3, 
4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 319; 455:и, 

к, л, м, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 
15; 457:ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 
ш, щ, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 458:ж, и, к, л, м, п, 
5, 6, 7; 478:а, 1, 2;  

809.1 696.4 112.7 

защитени зони птици и 
местообитания 

1:а, б, в, г; 2:а, б, в, г, д, е, м, н, о, 1; 3; 4; 5; 6:а, 
б, 1, 2, 6; 7:а, л; 8; 9; 10; 11; 12:г, д, е, ж, з, к, н, о, 
р, 3, 5, 16; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 58; 
59; 60:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, 

г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, 

12104.7 11376.4 728.3 



Горски територии по 
функции 

Списък отдели и подотдели 

Обща 
площ 

Залесена 
площ 

Незалесена 
площ 

ха 

с1, т1, у1, ф1, х1, ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, 1, 2, 3, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; 61; 62; 63; 
68; 70; 73; 74; 75; 76:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 
н, о, п, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 88:а, б, в, г, 
д, е, ж, з, и, к, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 102; 
103; 104:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 2, 3, 4; 
105; 106; 107; 108; 120; 121; 122; 124; 125; 126; 
138; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146:а, б, в, 

г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, у, ф, х, ц, ч, ш, 
щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, 1, 2, 3, 4; 147; 148; 149; 
150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 
160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 
178; 179; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 
467; 468; 469; 470; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 
477; 479:е, ж, з, и, к, л, м, 3, 4, 5; 501; 502; 503; 
504; 505; 506; 507; 515:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, 

о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9; 601; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 
622; 627; 628; 629; 632; 634; 635; 636; 637; 638; 
639; 640; 641; 642; 643; 648; 649; 650:а, б, в, г, д, 
к, л, 1; 651; 652:а, б, в; 653:а, б, в, г, д, е, ж, к, л, 
м, 1, 2, 3, 4; 654; 655; 656; 657; 658; 659; 660; 
661; 662; 663; 664; 665; 666; 667; 668; 669; 670; 
671; 672; 673; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 
681; 682; 683; 684; 685; 686; 689:а, б, в, ж, 1; 
690; 691; 692; 694:а, 1; 695; 696; 697; 698; 699; 
700; 1254:а, б, в, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  

географска култура 454:л;  0.4 0.4 - 

база за инт.стоп.дивеч 348:е; 386:в, г, т;  23.7 23.7 - 

вододайна зона пояс I 637:ж;  0.2 0.2 - 

вододайна зона пояс II 179:м, н, о, п, т, у, х; 180:ж; 457:я; 637:е, з;  12.5 12.5 - 

вододайна зона пояс III 179:м, н, о, п, т, у, х; 180:е, ж; 457:а1; 637:д;  15.2 15.2 - 

гори във фаза на старост 

68:б, ж, н, о; 70:а, е; 138:в, к, л; 139:а, д; 144:а; 
146:а, б, в; 153:а, б; 157:б, в; 158:б, в, г; 159:а, б, 
в; 160:а, б; 163:г, д; 164:в, г; 165:д; 166:а, б, в, г, 
д; 167:б; 189:а, б, в, н, о; 319:а, г; 457:ж, з, л, м, 
н, о, п, р, у, х, ц, ч, ш, щ, ю; 643:а;  

468.3 468.3 - 

ГВКС 1 

1:а, б, в, г; 2:а, б, в, г, д, е, м, н, о, 1; 3; 4; 5; 6:а, 
б, 1, 2, 6; 7:а, л; 8; 9; 10; 11; 12:г, д, е, ж, з, к, н, о, 
р, 3, 5, 16; 13:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 

р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ю, я, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, 
и1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 14:в, 

г, д, е, ж, з, и, к, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 
а1, б1, 1; 15:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7; 16:а, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, 1, 2, 
3, 4, 5, 6; 17; 18; 19; 20; 21:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 

к, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 1, 2, 3, 4, 5, 
6; 58; 59; 60:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, ш, щ, ю, в1, г1, 

е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, п1, р1, с1, т1, ш1, 
щ1, ю1, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17; 
61; 62:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, т, у, 
ф, х, ц, ю, я, а1, 1; 63:а, б, в, г, д, е, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9; 68:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 
с, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 70:а, б, 
в, г, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5; 73; 74; 75; 76; 88:а, в, г, 
д, е, ж, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 102; 103; 104; 
105; 106:а, б, в, г, д, з, л, м, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 
4; 107; 108; 120; 121; 122; 124; 125:а, б, в, г, д, е, 
ж, з, и, 1, 2; 126; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 
144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 
154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 
164; 165; 166; 167; 168:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 
м, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3, 4, 5, 7; 169; 177:а, б, в, г, 

12776.4 11936.6 839.8 



Горски територии по 
функции 

Списък отдели и подотдели 

Обща 
площ 

Залесена 
площ 

Незалесена 
площ 

ха 

д, е, ж, з, и, к, л; 178:б, е, ж, з, и, к, л, м, о, п, р, т, 
у, ш, ю, б1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; 179:а, м, 1, 2, 3; 
180:а, ж; 181:а, б, в, г, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, т, 
ф, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 182:а, б, в, г, 

д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, с, у, ф, г1, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17; 185:г; 189:а, б, в, д, 

е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14; 248:е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 2, 
3, 4, 5, 6, 7; 308:б; 309:и1; 310:е1, 3, 4; 314:а, б, 

г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, я, а1, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 315:а, б, в, 
г, д, е, ж, з, и, к, с, т, 1; 316:а, б, г, д, з, и, к, л, 1, 
2, 4; 317:а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8; 318:а, б, в, г, о, п, р, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; 319:а, б, в, г, д, е, ж, з, 

и, к, л, м, н, п, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14; 384:б; 455:и, к, м, х, ц, ч, ш, 6, 7, 8, 9, 12, 
13, 14, 15; 457:ж, з, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, 
ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 458:ж, и, к, л, м, 
п, 5, 6, 7; 459; 460; 461; 462; 463:а, б, в, г, д, е, з, 

и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, 1, 2, 3, 4; 
464; 465:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, 1, 2, 3, 4, 5, 
6; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 472; 473:а, б, в, г, 
д, е, ж, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 474; 475:а, в, г, д, е, ж, 1, 2, 
3; 476; 477; 478:а, 1, 2; 479:е, ж, з, и, к, л, м, 3, 4, 
5; 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 515:в, г, д, ж, 

и, к, л, м, н, п, р, с, у, ф, х, ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9; 601; 615; 616; 617; 618; 619; 620; 621; 
622; 627; 628; 629; 632; 634; 635; 636; 637; 638; 
639; 640; 641; 642; 643; 648; 649; 650:а, б, в, г, д, 
к, л, 1; 651; 652:а, б, в; 653:а, б, в, г, д, е, к, л, м, 
1, 2, 3, 4; 654:а, б, в, г, е, 1, 2, 3, 4; 655:а, б, г, 1, 
2, 3; 656; 657; 658; 659; 660; 661:а, б, в, г, д, е, ж, 
з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, 1, 2, 3; 662:а, б, в, г, д, 
е, ж, з, и, л, м, н, п, р, 1, 2; 663; 664; 665; 666; 
667; 668:а, б, в, е, з, и, к, л, м, н, о, п, 1, 2, 3, 4; 
669; 670; 671; 672; 673; 674; 675:б, в, г, д, е, ж, 1; 
676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683:а, б, в, г, д, 
е, 1, 2, 3; 684; 685:а, б, в, г, д, е, ж, к, л, р, 1; 686; 
689:а, б, в, ж, 1; 690; 691; 692; 694:а, 1; 695; 696; 
697; 698; 699; 1254:а, б, в, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7;  

ГВКС 2 643:а;  11.2 11.2 - 

ГВКС 3 

2:г; 3:а, в, г; 11:о; 16:г; 58:м; 59:а, д; 61:н; 68:а, б; 
70:а, в, г, е; 73:р; 75:а, б, в, г, д; 76:б, г, е, ж, р, с, 
т; 88:в, д, ж, м, 1, 3, 5, 6, 7, 8; 121:ж, з; 138:а, в, з, 
и, к, л; 139:а, д; 140:а; 142:о; 145:а; 146:ф, ш; 
148:л; 153:а, б; 157:б, в; 158:а, б, в, г; 159:в; 
160:а, б; 161:а, 4; 163:г, д; 164:в, г; 165:б, д; 
166:а, б, в, г, д; 167:б, д; 182:в, и, п, ш; 189:а, б, 
в, г, л, н, о; 193:е; 194:з; 196:к; 202:г, р; 208:а; 
216:д, е, к; 219:п, у; 223:е; 228:а; 247:р; 248:м, с; 
252:з; 254:б, е, ж, и; 256:а; 257:а, б, в; 258:а, б; 
259; 260:а, б, в, г, д, е, ж; 261:в; 262:м; 263:е; 
267:а, г; 271:а, б, д; 281:д; 291:и; 301:г; 302:б, в; 
312:г; 313:е, з, к; 315:б; 317:а; 318:а, б, в, д, е, ж, 
з, к, о, у, ц, щ; 319:а, г; 331:б, в; 338:б, в; 343:а, 
б, н; 354:г; 374:в; 376:б; 390:ж; 403:ж, л; 426:в, г; 
453:д; 455:х, ц; 456:а, б; 457:в, з, л, м, н, о, п, р, 
у, х, ц, ч, ш, щ, ю; 468:а, н; 470:д; 473:в; 478:а, д; 
479:к, л; 502:ж, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 641:а, б, в, г, д, 
е, ж, з; 642:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, 1, 2; 643:а; 
648:а; 663:а, б, г, д, ж, 3, 4, 5; 666:в, г, е; 690:д;  

1688.3 1647.5 40.8 

ГВКС 6 
1:л; 6:1, 4; 7:1, 3; 13:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 

н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ю, я, б1, в1, г1, д1, е1, 
8266.8 7845.3 421.5 



Горски територии по 
функции 

Списък отдели и подотдели 

Обща 
площ 

Залесена 
площ 

Незалесена 
площ 

ха 

ж1, з1, и1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14; 21:ж; 59:г, д, е, к, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 
60:б, е, ж, з, и, о, р, ч, ш, н1, т1, 11, 12; 62:ж, н, о, 
а1; 63:б, в, г, 3, 4, 6, 7, 8, 9; 68:а, б, ж, м, н, о, 2, 
7; 70:е, 1, 2; 73:р; 75:а, б, в, д, 3, 4, 5, 7; 76:б, 6, 
8, 9; 88:а, в, г, д, е, ж, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 
106:а, м, о, п, р, с, т; 107:б, в, г, д, е, 1, 2, 3; 
108:б, г, д, 1, 3; 120:а, в, ж, з, и, о; 121:а, б, з; 
122:а; 124:а, б, г, з, и, к; 125:б, г, д, е, ж, з, и, к, 1; 
126:б, г, и, к; 138:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м; 
139; 140; 141:а, б, в, е; 142:м, н, о, п, р; 143:б; 
144:в, д, е, ж, з; 145:а, б, в, г, д, е, ж, з, м, н, о, п, 
р, т; 146:а, б, в, с, т, у, ф, х, щ, ю, а1, б1, в1; 
147:а, е; 148:а, в, л, м; 149:ц; 150:а, е, н, о; 
151:б, в, з, м; 152:а, б, в, г, ж, м, о; 153:а, б, в, г, 
д, е, ж, з, к; 154:д, и, л; 156:а, б, в, г, д, е, 1; 
157:а, б, в, г; 158:а, б, г, е; 159:б, в, г, ж, з; 160:б, 
в, е, 2, 4; 161:д, е, ж; 162:а, в, г, е, з, и, к, л, м, п; 
163:а, б, в, г, д; 164:а, д, е; 165:б, в, г, д; 166:а, б, 
в, д; 167:б, в, г; 168:з, к, р, с, 7; 169:к; 178:б, е, ж, 

з, и, к, л, м, о, п, р, т, у, ш, ю, б1, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8; 
179:а, м, 1, 3; 180:а, в, г, д, е, ж, 1; 181:а, б, в, г, 

е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, т, ф, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13; 182:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, 

н, о, п, р, с, у, ф, х, а1, б1, г1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 13, 14, 15, 16, 17; 185:а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л, 
м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 186:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 
л, м, н, о, п, р, 1, 2, 3; 187:а, б, в, г, д, е, з, л, ф, 
1, 2, 4, 5, 6, 7; 188:а, в, г, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 
р, с, т, я, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 189:а, б, в, г, и, к, н, о, 
п, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14; 190:а, б, в, 
г, д, е, ж, з, и, к, п, щ, а1, 1, 2, 3; 191:а, д, е, ж, з, 

и, к, л, м, н, о, с, у, ф, б1, в1, г1, д1, з1, р1, с1, т1, 
ф1, х1, ц1, ш1, ю1, а2, г2, ж2, 1, 2, 4; 192; 193:а, 
б, в, г, д, е, ж, и, к, л, о, п, 2, 4, 5; 194:а, в, г, е, ж, 
з, 1, 2, 3, 4, 5; 195:з, и, х, ц, ш, 1, 2; 197:а, б, в, г, 
д, и, к, м, н; 198:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м; 199; 
200:ж; 202:г, д, е, ж, з; 203:г, д, е, ж, з, с, т, у, ф, 
х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, е1, 1; 204:в, г, е, ж, з, и, т, 

у, ц, ч, ш, ю, я, г1, д1, к1, л1, с1, у1, ц1, ч1, б2, 
в2, и2, м2, 1, 2, 3; 205:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, 

м, н, о, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; 206:в, г, е, ж, з, и, м, н, 

о, х, ц, ч, щ, ю, я, а1, б1, в1, е1, к1, л1, м1, н1, 
о1, п1, ц1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 207:а, б, в, г, д, е; 
208:а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, п, р, с, т, у, ф, х, 

ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, з1, 1, 2, 3, 4; 
210:а; 212; 215:д; 216:а, б; 217:а, б, г, д, е, з, и, к, 

л, м, н, о, п, р, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1, 
в1, 1, 2; 218:а, б, в, е, ж, з, и, к, л, м, н; 219:а, б, 

в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, п, р, у, ц, ю, я, а1, в1, 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 220:а, б, ж, к, л, м, н, о, п, р, 
с, т, у, ф, х, ц, ш; 221:в, е, ж, з, и, л, н, о, п, р; 
222:а, б, в, г, ж, з, м, т, 1; 223:а, б, в, г, д, е, ж, з, 
и, к, л, м, п, с, у, ф, х, 1, 2, 3, 4, 5; 224:а, б, в, г, д, 

ж, и, л, п, р, у, ф, х, ц, ч, щ, я, а1, в1, г1, 1, 2, 3, 4, 
5; 225:д, м, н, 1, 3, 4, 5; 226:3; 227:в; 228:а, е, 1; 
229; 230:а, и, 1; 231:б; 236:д, е, ж, 2; 237:е, 4; 
242:б, г, д; 243:д, е, к, л, м; 249:з, 1, 2, 3, 4, 5; 
250:е, ж; 251:ж; 256:б; 266:а, б, г; 270:г; 271:а, д; 
272:а; 273:а; 275:д; 276:в; 277:д, е; 279:б, з; 
281:а, в, г, д; 284:ж; 291:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, 

м, н, о, п, р, с, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, а1, б1; 
294:а, б, в, г, е, ж, и, л, н, р, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10; 295:а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, о, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9; 298:г, д; 304:а, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, 



Горски територии по 
функции 

Списък отдели и подотдели 

Обща 
площ 

Залесена 
площ 

Незалесена 
площ 

ха 

р, с, т, у, ф, х, ц, 8; 305:в, г, ж, з, и, к, л, н, о, 1, 2, 
3; 306:б, в, г, д, е, ж, з, с, т, ф, х, ц, ч, ш, ю, я, а1, 
б1, в1, г1, д1, е1, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 307:з, н, ф, ц, ч, 

ш, щ, ю, а1, б1, в1, г1, д1, е1, и1, к1, 1, 4, 5; 
308:а, б, в, г, д, е, и, р, с, у, ш, щ, ю, а1, в1, г1, 1, 
2, 3, 4, 5, 6; 309:в, д, е, ж, з, к, л, м, о, п, р, с, х, ч, 

щ, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, р1, 1, 2; 
310:в, г, д, е, ж, з, и, л, о, п, ц, ч, ш, б1, е1, ж1, 

з1, и1, к1, л1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, у2, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; 
311:в, г, д, е, ж, з, и, к, л, н, о, т, ф, х, ш, б1, в1, 
е1, и1, к1, л1, м1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 312:а, в, 
г, д, е, ж, 1, 2, 3, 8; 313:ж; 314:а, б, г, д, е, ж, з, и, 

к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, я, а1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12; 315; 316:а, б, г, д, е, ж, з, и, к, л, 1, 
2, 3, 4; 317:а, б, в, д, 1, 2, 3, 4, 8; 318:б, в, г, д, е, 
ж, з, с, ц, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21; 319:а, б, в, г, д, е, ж, 

з, м, н, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14; 
325:з, и; 326:в; 328:1; 330:е; 331:б, в, г, д, е, и, к, 
л, п, р, 1, 2, 3; 332:а, б, в, д, е, з, к, м, н, о, п, с, т, 
у, 1, 2, 3, 4; 333:а, б, в, г, з, р, с, т, у, б1, 1, 2, 3, 4, 
5; 334:а, б, в, д, е, з, и, о, п, р, с, ч1, ш1, щ1, а2, 
б2, в2, г2, д2, е2, ж2, 1, 2, 3, 4, 5; 335:а, б, в, г, д, 

е, з, ф, х, ц, ч, щ, ю, я, а1, б1, в1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8; 336:а, з, и, к, л, 1, 3, 4; 340:1, 2; 342:а, о; 
359:з; 361:а; 373:а; 383:г; 384:м; 385:г, д; 386:л; 
395:д, е, л; 396:б, г; 397:ж; 401:б; 407:в, д; 426:в; 
428:ж, з, и; 429:д; 430:б, в, г1, з1; 432:и, к, л, ш1; 
433:б, в, е; 438:а, б, г, д, е, ж, з, л, м, н, о, п, р, с, 
т; 439:б; 442:а, е; 443:г, 4, 5; 445:б; 446:а; 449:а; 
451:а, г; 452:а, в, г, д, з, и, к, м, н, о, п, р, с, т, ф, 
ц, 2, 3, 4, 5; 453:г, д, е, ж, з, и, к, м, н, о, п, р, с, т, 
ф, х, ц, ч, щ, ю, я, 1, 2, 3, 5, 9; 454; 455:а, б, в, г, 

д, е, и, к, м, п, х, ц, ч, ш, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
12, 13, 14, 15; 457:ж; 458:в, г, е, ж, з, и, к, л, м, о, 
5, 6, 7; 460:з; 464:а, в, д, е; 465:а; 466:б, в, г, д, е; 
467:е, ж, и, л, м, н, п; 468:а, л, м, н; 469:а, о, х; 
470:а, б, в, ж, и; 471:а, е, ж, з, и, к; 472:а, д, ж, м, 
н; 473:а, в, г, д; 474:б, в; 475:в; 476:а; 477:а, б, в, 
г, д; 502:ж, 7; 503:а, б, в, г; 504:а, в; 506:ж, и, к, л; 
507:а, б, в, г, е, ж; 515:в, г, д, ж, и, к, л, м, н, п, р, 
с, у, ф, х, ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 615:к; 
616:а, б; 617:а, б; 618:а, з, и; 619:д, е, ж; 621:б, в; 
622:а, б, и, к, л, м, п, 1; 629:з, р, с, т, 1; 632:а, б, 
ж; 634:и, к; 635:к, м, н; 637:д, е, ж, з; 638:д; 639:а; 
640:а, в, д, е, ж, з, и, к, 2, 3, 4; 641:а, е, ж, з; 
642:а, б, в, г, д, е, ж, з, и; 643:а, б, в; 648:а, б, г, 
д, е; 650:а, б, г; 655:а, б, 1, 2; 657:а, б, в, г, д, 1; 
658:а, б, в; 659; 660:а, б; 661:г; 662:е; 663:г, д, ж; 
664:а, д, е; 665:а, б, в, г, д, е; 666:а; 667:г, ж, з; 
668:б, в, и, л, м; 669:б, в, е, и; 670:а, б, в, г, 5; 
671:б, г, д; 673:б; 674:а, г; 677:и; 679:в; 680:а, б, 
е, ж, к; 681:а, в, г, д; 682:г, д, ж, з, и, 2, 5; 683:а, 
б, г, д, е, ж; 684:в, г, е, к, л, н; 685:в; 686:г, ж; 
687:е, л, ф, х; 688:г; 689:в; 690:д, ж; 691:а; 692:а; 
693:д, е, и, л; 694:а, б, в, г, д, е, и, к, л, п, с; 
695:з; 696:а, г; 697:а; 698:а, в, г, д; 699:а, б, в, г, 
д, е, 3; 1254:5, 6, 7;  

 

 

5.2. Таксационна характеристика на насажденията  
 

Залесената площ на ТП ДЛС “ Мазалат” е 28 305.5 ха. Разпределението й, както и това на 
дървесния запас в границите на обособените условни стопанските класове е дадено в таблица 



№ 16. 

Таблица № 16 
 
 
 
 
  

Стопански 
класове 

Защитни 
функции 

Специални 
функции 

Общо защитни и 
специални 

Стопански 
функции 

Всичко 
функции % 

хектари 

Смърчов - 1180.5 1180.5 148.8 1329.3 4.7 

Бялборови 
култури 

115.1 1343.0 1458.1 1230.3 2688.4 9.5 

Черборови 
култури 

218.5 1516.9 1735.4 560.3 2295.7 8.1 

Буков В - 3128.0 3128.0 2220.3 5348.3 18.9 

Буков Ср - 2004.6 2004.6 485.2 2489.8 8.8 

Габъров - 143.1 143.1 287.5 430.6 1.5 

Широколистен В 21.9 628.7 650.6 223.4 874.0 3.1 

Буков В П - 1001.8 1001.8 662.9 1664.7 5.9 

Буков СрН П - 403.8 403.8 19.0 422.8 1.5 

Габъров В П 0.9 268.7 269.6 395.9 665.5 2.3 

Габъров СрН П 1.5 534.9 536.4 71.9 608.3 2.2 

Дъбов СрН П 9.6 2061.0 2070.6 4296.9 6367.5 22.5 

Церов П 7.0 30.8 37.8 58.7 96.5 0.4 

Смесен В П 0.2 107.2 107.4 320.5 427.9 1.5 

Смесен СрН П 22.6 648.9 671.5 695.3 1366.8 4.8 

Акациев 113.0 324.3 437.3 76.9 514.2 1.8 

Келявгабъров 2.7 699.5 702.2 13.0 715.2 2.5 

  

всичко 513.0 16025.7 16538.7 11766.8 28305.5 100.0 

 
 
 
 

5.2.1. Гори със защитни и специални функции 
 

Залесената площ на горите със защитни и специални функции е 16 538.7 хектара. По 
стопански класове тя се разпределя, както следва: 
 
 
 

Условен Смърчов стопански клас (таблици №№ 1-9 от Приложението) 
 
Площта на този стопански клас е 1180.5 ха или 4.2% от залесената площ. Обособен е от 

чисти, смесени с преобладание и смесени без преобладание култури от: смърч , зелена 
дуглазка , европейска лиственица и ела .  

Средната производителност на класа е II (1.5) бонитет, средната възраст 52 год. и средния 
запас 328 куб.м/ха, а средния  прираст е 6.29 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на дървостоите е много добро. 
Общият запас е 387 015 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 7427 куб.м. 
Преобладават среднобогатите, следвани от богатите месторастения.Средната пълнота е 

0.89. Основен дървесен вид е смърчът – 58.5% от площта и 65.6% от запаса (без клони). От 
останалите дървесни видове по-голямо участие има бука.  
 
 



Условен стопански клас Бялборови култури (таблици №№ 10-18 от 

Приложението) 
 
Площта на този стопански клас е 1458.1 ха или 5.2% от залесената площ. Този стопански 

клас е обособен от чисти и смесени бялборови култури, както и от смесени такива с водещо 
участие на бял бор от I до IV бонитет извън ареала и в  ареала на естественото 
разпространение на белия бор,култури от веймутов бор ,бяла мура и атласки кедър, както и 
насаждения (самосеви) от бял бор.  

Месторастенията са предимно среднобогати (83.6%). Средният бонитет е III (3.1). Средната 
възраст на стопанския клас е 49 години. Средния запас е 221 куб.м/ха, а средния  прираст е 
4.54 куб.м/ха. 
   Съгласно обобщени указания за стопанисване на иглолистни култури от бял и черен бор 
№12213 / 28.06.2017 г. на ИАГ бялборовите култури се разделят на следните групи: 

 

Групи Състояние СпЗФ 

I – силно рискови Iа - добро здравословно състояние 233.4 ха 

( до 500 м н.в.) Iб - влошено здравословно състояние 107.5 ха 

      II –  рискови IIа - добро здравословно състояние 508.8 ха 

(501 - 750 м н.в.) IIб - влошено здравословно състояние 110.7 ха 

III – слабо рискови IIIа - добро здравословно състояние 169.8 ха 

(751 - 1000 м н.в.) IIIб - влошено здравословно състояние 10.9 ха 

IV – нерискови IVа - добро здравословно състояние 160.0 ха 

(над 1000 м н.в.) IVб - влошено здравословно състояние 34.8 ха 

Общо (хектари) 1335.9 ха 

 
От извършената инвентаризация през 2020 г. бе установено, че бялборовите култури  са 

засегнати от болести и вредители на площ от 263.7 ха.  
 Здравословното състояние на културите е средно до задоволително. В голяма част от 
културите месторастенията са среднобогати и белия бор е смесен със характерната за района 
растителност – зимен дъб,благун и габър(2 – 3 десети и нагоре). Зимния дъб и благуна са с 
височина от 5 до 8 метра и диаметър до 10 сантиметра. 

Общият запас е 322 030 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 6624 куб.м. 
Средната пълнота е 0.73. Основен дървесен вид е белият бор – 60.4% от площта и 68.3% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има черния бор.  
 
 
 

 

Условен стопански клас Черборови култури (таблици №№ 19-25 от 

Приложението) 
 
Площта на този стопански клас е 1735.4 ха или 6.1% от залесената площ. Този стопански 

клас е обособен от чисти и смесени черборови култури, както и от смесени такива с водещо 
участие на черен бор от I до IV бонитет извън ареала и в  ареала на естественото 
разпространение на черния бор както и насаждения (самосеви) от черен  бор.  

 Преобладават среднобогатите месторастения, следвани от бедните. Средният бонитет е IV 
(3.5). Средната възраст на стопанския клас е 56 години. Средния запас е 231 куб.м/ха, а средния  
прираст е 4.18 куб.м/ха. 

Съгласно обобщени указания за стопанисване на иглолистни култури от бял и черен бор 
№12213 / 28.06.2017 г. на ИАГ чербороровите култури се разделят на следните групи: 

 

Групи Състояние СпЗФ 

I – силно рискови Iа - добро здравословно състояние 486.6 ха 

( до 500 м н.в.) Iб - влошено здравословно състояние 154.9 ха 

      II –  рискови IIа - добро здравословно състояние 574.9 ха 

(501 - 750 м н.в.) IIб - влошено здравословно състояние 195.7 ха 

III – слабо рискови IIIа - добро здравословно състояние 90.3 ха 

(751 - 1000 м н.в.) IIIб - влошено здравословно състояние 25.1 ха 



Общо (хектари) 1527.5 

 
От извършената инвентаризация през 2020 г. бе установено, че черборовите култури  са 

засегнати от болести и вредители на площ от 375.7 ха.  
Здравословното състояние на културите е средно до задоволително. В голяма част от 
културите месторастенията са среднобогати и белия бор е смесен със характерната за района 
растителност – зимен дъб,благун и габър(2 – 3 десети и нагоре). Зимния дъб,благуна и габъра 
са с височина от 5 до 8 метра и диаметър до 10 сантиметра. 

Общият запас е 401 365 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 7260 куб.м. 
Средната пълнота е 0.69. Основен дървесен вид е черният бор – 73.9% от площта и 84.3% 

от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има белия бор.  
 
 

Условен Буков високобонитетен стопански клас(таблици №№ 26-34 

от Приложението) 
Площта на този стопански клас е 3128.0 ха или 11.1% от залесената площ. Този стопански 

клас е обособен от чисти и смесени с преобладание на бук семенни насаждения от I и II 
бонитет разположени предимно върху богати месторастения  и върху среднобогати 
месторастения . 

Средната производителност на класа е II (2.0) бонитет, средната възраст е 110 години, 
средният запас е 293 куб.м/ха , а средния  прираст е 3.39 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията и културите е добро.  
Общият запас е 917 555 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 10 612 куб.м. 
Средната пълнота е 0.65. Основен дървесен вид е букът – 89.7% от площта и 89.7% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има смърча.  
 
 

Условен Буков среднобонитетен стопански клас (таблици №№ 35-43 

от Приложението) 
 

Площта на този стопански клас е 2004.6 ха или 7.1% от залесената площ. В този стопански 
клас са включени чисти и смесени семенни насаждения от бук с производителност III до V 
бонитет. Преобладават среднобогатите месторастения, следвани от среднобогатите до богати. 
Средният бонитет е III (3.1). Средната възраст е 86 години, средният запас е 202 куб.м/ха , а 
средния  прираст е 2.78.м/ха. 

Здравословното състояние е сравнително добро. 
Общият запас е 405 590 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 5568 куб.м. 
Средната пълнота е 0.72. Основен дървесен вид е букът – 85.2% от площта и 84.6% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 
 

Условен Габъров стопански клас (таблици №№ 44-52 от 

Приложението) 

 
 
Площта на този стопански клас е 143.1 ха или 0.5% от залесената площ. Този стопански клас 

е обособен от чисти, смесени с преобладание и смесени без преобладание на габър и 
воденгабърови насаждения, независимо от бонитета, разположени предимно върху 
среднобогати месторастения. 

Средната производителност на гората е III (2.8) бонитет, средната възраст е 70 години, а 
средният запас е 209 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на младите насаждения е много добро, а на средновъзрастните и 
зрелите -добро. 

Общият запас е 29 870 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 516 куб.м. 
Средната пълнота е 0.80. Основен дървесен вид е габърът – 59.2% от площта и 56.2% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има бука.  
 



 

Условен Широколистен високостъблен стопански клас (таблици 

№№ 53-61 от Приложението) 

 
Площта на този стопански клас е 650.6 ха или 2.3% от залесената площ. Този стопански клас 

е сборен и е обособен от чисти и смесени с преобладание и без преобладание насаждения и 
култури от: зимен дъб, елша, червен дъб, трепетлика, цер, бреза, орех, летен дъб, тополи, 
върба, явор, източен чинар, бряст и липа . 

Насажденията и културите са разположени в по-голямата си част върху среднобогати 
месторастения. 

Средната възраст на класа е 43 години, средната производителност III (2.9) бонитет, а 
средният запас е 110 куб.м/ха. 

Общият запас е 83 030 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 1849 куб.м. 
Средната пълнота е 0.65. Основен дървесен вид е черната елша – 31.7% от площта и 45.8% 

от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие имат тополите.  
 

 
 

Условен Буков високобонитетен за превръщане стопански  клас 

(таблици №№ 62-70 от Приложението) 

 
 

Площта на този стопански клас е 1001.8 ха или 3.5% от залесената площ. Този стопански 
клас е обособен от чисти и смесени с преобладание на бук издънкови насаждения от I и II 
бонитет в добро санитарно състояние с висока правостъбленост и пълнота над 7/10. 

Разположен е педимно върху среднобогати месторастения  
Средната производителност на класа е I (1.8) бонитет, средната възраст 80 години, а 

средният запас е 196 куб.м/ха. 
Общият запас е 196 550 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 2562 куб.м. 
Средната пълнота е 0.76. Основен дървесен вид е букът – 79.8% от площта и 81.7% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 

Условен Буков средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(таблици №№ 71-77 от Приложението) 

 
 

Площта на този стопански клас е 403.8 ха или 1.4% от залесената площ.Съставен е от чисти 
и смесени букови  издънкови насаждения от III до V  бонитети,с преобладание  на бук. 

Най-голям е делът на среднобогатите месторастения .Средният бонитет е IV (3.5). Средната 
възраст е 67 години, а средният запас е 129 куб.м/ха. 

Общият запас е 52 155 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 904 куб.м. 
Средната пълнота е 0.77. Основен дървесен вид е букът – 63.6% от площта и 65.6% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 
 
 
 

Условен Габъров високобонитетен стопански клас за превръщане 

(таблици №№ 78-86 от Приложението) 
 
Площта на този стопански клас е 269.6 ха или 1.0% от залесената площ.Този стопански клас 

е обособен от чисти и смесени с преобладание на габър издънкови насаждения от I и II 
бонитет, разположени предимно върху среднобогати месторастения.  

Средната възраст на класа е 69 години, средната производителност е II (2.1) бонитет, а 
средният запас е 182 куб.м/ха.  

Санитарното състояние на насажденията е много добро.  
Общият запас е 48 940 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 768 куб.м. 



Средната пълнота е 0.76. Основен дървесен вид е габърът – 60.4% от площта и 59.4% от 
запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има бука.  

 

    Условен Габъров средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(таблици №№ 87-95 от Приложението) 

 
Площта на този стопански клас е 536.4 ха или 1.9% от залесената площ.Този стопански клас 

включва чисти и смесени с преобладание на габър и воден габър издънкови насаждения от III 
до V бонитет, разположени предимно върху среднобогати месторастения. 

Средната производителност на класа е IV (3.7) бонитет, средната възраст е 72 години, 
средният запас е 116 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Общият запас е 62 070 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 945 куб.м. 
Средната пълнота е 0.73. Основен дървесен вид е габърът – 49.4% от площта и 50.3% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има бука.  
 
 
 

 

Условен  Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(таблици №№ 96-104 от Приложението) 
 

Площта на този стопански клас е 2070.6 ха или 7.3% от залесената площ.Съставен е от 
чисти и смесени издънкови насаждения от зимен дъб и благун  III, IV и V бонитет. 

Месторастенията са с преобладание на  среднобогатите .Средният бонитет е IV (3.9). 
Средната възраст е 63 години ,средният запас е 99 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Общият запас е 205 560 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 3359 куб.м. 
Средната пълнота е 0.63. Основен дървесен вид е зимният дъб – 77.2% от площта и 71.2% 

от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 
 

Условен Церов  стопански клас за превръщане(таблици №№ 105-111 

от Приложението) 
 

Площта на този стопански клас е 37.8 ха или 0.1% от залесената площ.Тук са отнесени чисти 
и смесени   издънкови насаждения от Цер  II до V бонитет, формирани на среднобогати 
месторастения.  

Средната производителност на класа е III (3.4) бонитет, средната възраст е 66 години, а 
средният запас е 99 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Общият запас е 3755 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 58 куб.м. 
Средната пълнота е 0.52. Основен дървесен вид е церът – 68.2% от площта и 70.3% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има зимния дъб.  

Условен Смесен високобонитетен стопански клас за 

превръщане(таблици №№ 112-118 от Приложението) 
 

Площта на този стопански клас е 107.4 ха или 0.4% от залесената площ.Съставен е от чисти 
и смесени широколистни издънкови насаждения от зимен дъб, благун, бук и др., без 
преобладание, с производителност от І и II бонитет. Месторастенията са предимно средно 
богати до богати .Средният бонитет е II (2.1). Средната възраст е 56 години,а средният запас е 
174 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Общият запас е 18 665 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 368 куб.м. 
Средната пълнота е 0.80. Основен дървесен вид е букът – 28.7% от площта и 34.5% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 
 



 

Условен Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(таблици №№ 119-127 от Приложението) 
 

 

Площта на този стопански клас е 671.5 ха или 2.4% от залесената площ .Съставен е от чисти 
и смесени широколистни издънкови насаждения от зимен дъб, благун, бук и др., без 
преобладание, с производителност от ІII до V бонитет. Месторастенията са предимно средно 
богати .Средният бонитет е IV (4.0). Средната възраст е 51 години,а средният запас е 90 
куб.м/ха. 

Общият запас е 60 700 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 1238 куб.м. 
Средната пълнота е 0.64. Основен дървесен вид е зимният дъб – 34.0% от площта и 27.9% 

от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 

Условен Акациев стопански клас(таблици №№ 128-136 от 

Приложението) 

 
Площта на този стопански клас е 437.3 ха или 1.5% от залесената площ .Включва чисти и 

смесени с преобладание на акация издънкови насаждения и култури, растящи на среднобогати  
месторастения . 

Санитарното състояние на насажденията и културите е добро. Те са със запазена издънкова 
способност за възобновяване и са с пълнота от 0,6 до 1,0. 

Средната им производителност е III (3.3) бонитет, средната възраст е 17 години, средният 
запас е 74 куб.м/ха.  

Общият запас е 32 540 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 2122 куб.м. 
Средната пълнота е 0.71. Основен дървесен вид е акацията – 78.4% от площта и 58.7% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие имат зимния дъб и 
черния бор.  
 

Условен стопански клас Келявгабъров  

(таблици  №№ 137-144 от приложението) 
Площта на стопанският клас е 702.2 ха или 2.5% от залесената площ. Този стопански клас е 

обособен съгласно Указанията на НУГ от 2007 година за стопанисване на бившия стопански 
клас за реконструкция. В него са отнесени чисти и смесени издънкови насаждения с водещо 
участие на келяв габър.Най-голям е делът на бедните  месторастения. Общият запас е 21 270 
куб.м (без клони). Средният бонитет е V (4.5). Средната възраст е 62 години. Общият среден 
годишен прираст е 396 куб.м, а на един хектар – 0.56 куб.м. Средната пълнота е 0.67. Основен 
дървесен вид e келявия габър – 64.6% от площта и 30.1%  от запаса (без клони). От останалите 
дървесни видове по-голямо участие има зимния дъб. 

 
 
 

5.2.2. Гори със стопански функции 
 

Залесената площ на горите със стопански функции е 11766.8 хектара от общата залесена 
площ. По стопански класове тя се разпределя, както следва: 
 

 Смърчов стопански клас (таблици №№ 1-7 от Приложението) 
 
Площта на този стопански клас е 148.8 ха или 0.5% от залесената площ. Обособен е от 

чисти, смесени с преобладание и смесени без преобладание култури от: смърч ,зелена 
дуглазка  и ела .  

Средната производителност на класа е II (1.6) бонитет, средната възраст 48 год. и средния 
запас 314 куб.м/ха, а средния  прираст е 6.52 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на дървостоите е много добро. 
Общият запас е 46 665 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 970 куб.м. 
Преобладават среднобогатите, следвани от богатите месторастения.Средната пълнота е 

0.80. Основен дървесен вид е дугласката – 30.5% от площта и 46.0% от запаса (без клони). От 
останалите дървесни видове по-голямо участие има смърча.  



 
 

 Стопански клас Бялборови култури (таблици №№ 7-16 от 

Приложението) 
 
Площта на този стопански клас е 1230.3 ха или 4.2% от залесената площ. Този стопански 

клас е обособен от чисти и смесени бялборови култури, както и от смесени такива с водещо 
участие на бял бор от I до IV бонитет извън ареала и в  ареала на естественото 
разпространение на белия бор, както и насаждения (самосеви) от бял бор.  

Месторастенията са предимно среднобогати . Средният бонитет е III (2.8). Средната възраст 
на стопанския клас е 50 години. Средния запас е 246 куб.м/ха, а средния  прираст е 5.04 
куб.м/ха. 
    Съгласно обобщени указания за стопанисване на иглолистни култури от бял и черен бор 
№12213 / 28.06.2017 г. на ИАГ бялборовите култури се разделят на следните групи: 

 

Групи Състояние СпЗФ 

I – силно рискови Iа - добро здравословно състояние 158.3 

( до 500 м н.в.) Iб - влошено здравословно състояние 55.7 

      II –  рискови IIа - добро здравословно състояние 444.6 

(501 - 750 м н.в.) IIб - влошено здравословно състояние 179.4 

III – слабо рискови IIIа - добро здравословно състояние 301.3 

(751 - 1000 м н.в.) IIIб - влошено здравословно състояние 18.6 

IV – нерискови IVа - добро здравословно състояние 3.1 

(над 1000 м н.в.) IVб - влошено здравословно състояние - 

Общо (хектари) 1161.0 

 
От извършената инвентаризация през 2020 г. бе установено, че бялборовите култури  са 

засегнати от болести и вредители  на площ от 253.7 ха.  
   Здравословното състояние на културите е средно до задоволително. В голяма част от 
културите месторастенията са среднобогати и белия бор е смесен със характерната за района 
растителност – зимен дъб,благун и габър(2 – 3 десети и нагоре). Зимния дъб и благуна са с 
височина от 5 до 8 метра и диаметър до 10 сантиметра. 

Общият запас е 302 920 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 6206 куб.м. 
Средната пълнота е 0.75. Основен дървесен вид е белият бор – 57.1% от площта и 64.0% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 
 
 

 

Стопански клас Черборови култури (таблици №№ 17-25 от 

Приложението) 
 
Площта на този стопански клас е 560.3 ха или 2.0% от залесената площ. Този стопански клас 

е обособен от чисти и смесени черборови култури, както и от смесени такива с водещо участие 
на черен бор от II до V бонитет извън ареала и в  ареала на естественото разпространение на 
черния бор както и насаждения (самосеви) от черен  бор.  

 Преобладават среднобогатите месторастения, следвани от бедните. Средният бонитет е III 
(3.4). Средната възраст на стопанския клас е 57 години. Средния запас е 229 куб.м/ха, а средния  
прираст е 4.06 куб.м/ха. 

Съгласно обобщени указания за стопанисване на иглолистни култури от бял и черен бор 
№12213 / 28.06.2017 г. на ИАГ черборовите култури се разделят на следните групи: 

 

Групи Състояние СпЗФ 

I – силно рискови Iа - добро здравословно състояние 130.5 

( до 500 м н.в.) Iб - влошено здравословно състояние 13.6 

      II –  рискови IIа - добро здравословно състояние 286.6 

(501 - 750 м н.в.) IIб - влошено здравословно състояние 70.3 

III – слабо рискови IIIа - добро здравословно състояние 36.5 



(751 - 1000 м н.в.) IIIб - влошено здравословно състояние - 

Общо (хектари) 537.5 

 
От извършената инвентаризация през 2020 г. бе установено, че черборовите култури  са 

засегнати от болести и вредители на площ от 83.9 ха.  
Здравословното състояние на културите е средно до задоволително. В голяма част от 
културите месторастенията са среднобогати и белия бор е смесен със характерната за района 
растителност – зимен дъб,благун и габър(2 – 3 десети и нагоре). Зимния дъб,благуна и габъра 
са с височина от 5 до 8 метра и диаметър до 10 сантиметра. 

Общият запас е 128 125 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 2275 куб.м. 
Средната пълнота е 0.67. Основен дървесен вид е черният бор – 68.1% от площта и 80.2% 

от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има белия бор.  
 
 

Буков високобонитетен стопански клас(таблици №№ 26-34 от 

Приложението) 
Площта на този стопански клас е 2220.0 ха или 11.1% от залесената площ. Този стопански 

клас е обособен от чисти и смесени с преобладание на бук семенни насаждения от I и II 
бонитет разположени предимно върху средно богати до богати месторастения . 

Средната производителност на класа е II (2.1) бонитет, средната възраст е 101 години, 
средният запас е 313 куб.м/ха , а средния  прираст е 3.45 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията и културите е добро.  
Общият запас е 695 750 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 7670 куб.м. 
Средната пълнота е 0.71. Основен дървесен вид е букът – 84.1% от площта и 87.2% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 
 

Буков среднобонитетен стопански клас (таблици №№ 35-43 от 

Приложението) 
 

Площта на този стопански клас е 485.2 ха или 1.7% от залесената площ. В този стопански 
клас са включени чисти и смесени семенни насаждения от бук с производителност III и V 
бонитет. Преобладават среднобогатите месторастения, следвани от среднобогатите до богати. 
Средният бонитет е III (3.1). Средната възраст е 102 години, средният запас е 243 куб.м/ха , а 
средния  прираст е 2.76.м/ха. 

Здравословното състояние е сравнително добро. 
Общият запас е 117 960 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 1337 куб.м. 
Средната пълнота е 0.65. Основен дървесен вид е букът – 78.0% от площта и 83.8% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 
 

Габъров стопански клас (таблици №№ 44-52 от Приложението) 

 
Площта на този стопански клас е 285.7 ха или 1.0% от залесената площ. Този стопански клас 

е обособен от чисти, смесени с преобладание и смесени без преобладание на габър 
насаждения, независимо от бонитета, разположени предимно върху среднобогати 
месторастения. 

Средната производителност на гората е III (2.6) бонитет, средната възраст е 61 години, а 
средният запас е 189 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на младите насаждения е много добро, а на средновъзрастните и 
зрелите -добро. 

Общият запас е 54 345 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 1044 куб.м. 
Средната пълнота е 0.76. Основен дървесен вид е габърът – 67.7% от площта и 65.4% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има бука.  
 
 



Широколистен високостъблен стопански клас (таблици №№ 53-61 от 

Приложението) 

 
Площта на този стопански клас е 223.4 ха или 0.8% от залесената площ. Този стопански клас 

е сборен и е обособен от чисти и смесени с преобладание и без преобладание насаждения и 
култури от: зимен дъб, елша, червен дъб, трепетлика, цер, бреза, орех, летен дъб, тополи, 
върба, явор, източен чинар, бряст и липа . 

Насажденията и културите са разположени в по-голямата си част върху среднобогати 
месторастения. 

Средната възраст на класа е 61 години, средната производителност III (3.2) бонитет, а 
средният запас е 130 куб.м/ха. 

Общият запас е 29 115 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 519 куб.м. 
Средната пълнота е 0.65. Основен дървесен вид е черната елша – 30.4% от площта и 37.4% 

от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има зимния дъб.  
 

 
 

Буков високобонитетен за превръщане стопански  клас (таблици 

№№ 62-70 от Приложението) 

 
 

Площта на този стопански клас е 662.9 ха или 2.3% от залесената площ. Този стопански клас 
е обособен от чисти и смесени с преобладание на бук издънкови насаждения от I и II бонитет в 
добро санитарно състояние с висока правостъбленост и пълнота над 7/10. 

Разположен е педимно върху среднобогати месторастения  
Средната производителност на класа е I (1.7) бонитет, средната възраст 74 години, а 

средният запас е 205 куб.м/ха. 
Общият запас е 135 595 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 1904 куб.м. 
Средната пълнота е 0.74. Основен дървесен вид е букът – 70.6% от площта и 75.2% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 

 Буков средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(таблици №№ 71-77 от Приложението) 

 
 

Площта на този стопански клас е 19.0 ха или 0.1% от залесената площ.Съставен е от чисти и 
смесени букови  издънкови насаждения от III до V  бонитети,с преобладание  на бук. 

Най-голям е делът на среднобогатите месторастения .Средният бонитет е III (3.4). Средната 
възраст е 52 години, а средният запас е 143 куб.м/ха. 

Общият запас е 2725 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 57 куб.м. 
Средната пълнота е 0.89. Основен дървесен вид е букът – 57.4% от площта и 62.7% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има зимния дъб.  
 
 
 
 

      Габъров високобонитетен стопански клас за превръщане (таблици 

№№ 78-86 от Приложението) 
 
Площта на този стопански клас е 395.9 ха или 1.4% от залесената площ.Този стопански клас 

е обособен от чисти и смесени с преобладание на габър издънкови насаждения от I и II 
бонитет, разположени предимно върху среднобогати месторастения.  

Средната възраст на класа е 50 години, средната производителност е II (1.8) бонитет, а 
средният запас е 215 куб.м/ха.  

Санитарното състояние на насажденията е много добро.  
Общият запас е 85 010 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 1777 куб.м. 



Средната пълнота е 0.82. Основен дървесен вид е габърът – 64.7% от площта и 55.6% от 
запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има бука.  

 

   Габъров средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(таблици №№ 87-95 от Приложението) 

 
Площта на този стопански клас е 71.9 ха или 0.3% от залесената площ.Този стопански клас 

включва чисти и смесени с преобладание на габър и воден габър издънкови насаждения от III и 
IV бонитет, разположени предимно върху среднобогати месторастения. 

Средната производителност на класа е III (3.2) бонитет, средната възраст е 37 години, 
средният запас е 112 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Общият запас е 8050 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 245 куб.м. 
Средната пълнота е 0.81. Основен дървесен вид е габърът – 66.5% от площта и 65.0% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има бука.  
 

 

Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(таблици №№ 96-104 от Приложението) 
 

Площта на този стопански клас е 4296.9 ха или 15.2% от залесената площ.Съставен е от 
чисти и смесени издънкови насаждения от зимен дъб и благун  III, IV и V бонитет. 

Месторастенията са с преобладание на  среднобогатите .Средният бонитет е III (3.3). 
Средната възраст е 69 години ,средният запас е 121 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Общият запас е 518 645 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 7978 куб.м. 
Средната пълнота е 0.60. Основен дървесен вид е зимният дъб – 72.5% от площта и 64.7% 

от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 
 

Церов  стопански клас за превръщане(таблици №№ 105-111 от 

Приложението) 
 

Площта на този стопански клас е 58.7 ха или 0.2% от залесената площ.Тук са отнесени чисти 
и смесени   издънкови насаждения от Цер  III и IV бонитет, формирани на среднобогати 
месторастения.  

Средната производителност на класа е IV (3.5) бонитет, средната възраст е 69 години, а 
средният запас е 83 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Общият запас е 4840 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 73 куб.м. 
Средната пълнота е 0.43. Основен дървесен вид е церът – 61.2% от площта и 61.2% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има зимния дъб.  

 

 Смесен високобонитетен стопански клас за превръщане(таблици 

№№ 112-120 от Приложението) 
 

Площта на този стопански клас е 320.5 ха или 1.1% от залесената площ.Съставен е от чисти 
и смесени широколистни издънкови насаждения от зимен дъб, благун, бук и др., без 
преобладание, с производителност от І и II бонитет. Месторастенията са предимно средно 
богати до богати .Средният бонитет е II (2.0). Средната възраст е 55 години,а средният запас е 
185 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Общият запас е 59 350 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 1164 куб.м. 
Средната пълнота е 0.77. Основен дървесен вид е габърът – 32.9% от площта и 30.5% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има бука.  
 
 



 

Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(таблици №№ 121-129 от Приложението) 
 

 

Площта на този стопански клас е 695.3 ха или 2.5% от залесената площ .Съставен е от чисти 
и смесени широколистни издънкови насаждения от зимен дъб, благун, бук и др., без 
преобладание, с производителност от ІII до V бонитет. Месторастенията са предимно средно 
богати .Средният бонитет е III (3.1). Средната възраст е 52 години,а средният запас е 142 
куб.м/ха. 

Общият запас е 98 945 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 2020 куб.м. 
Средната пълнота е 0.69. Основен дървесен вид е зимният дъб – 37.4% от площта и 26.1% 

от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 

Акациев стопански клас(таблици №№ 130-138 от Приложението) 

 
Площта на този стопански клас е 76.9 ха или 0.3% от залесената площ .Включва чисти и 

смесени с преобладание на акация издънкови насаждения и култури, растящи на среднобогати  
месторастения . 

Санитарното състояние на насажденията и културите е добро. Те са със запазена издънкова 
способност за възобновяване и са с пълнота от 0,6 до 1,0. 

Средната им производителност е IV (3.6) бонитет, средната възраст е 16 години, средният 
запас е 65 куб.м/ха.  

Общият запас е 4970 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 329 куб.м. 
Средната пълнота е 0.78. Основен дървесен вид е акацията – 81.3% от площта и 63.5% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие имат зимния дъб и 
черния бор.  
 

Стопански клас Келявгабъров  

(таблици  №№ 137-144 от приложението) 
   
Площта на стопанският клас е 13.0 ха от залесената площ. Този стопански клас е обособен 
съгласно Указанията на НУГ от 2007 година за стопанисване на бившия стопански клас за 
реконструкция. В него са отнесени чисти и смесени издънкови насаждения с водещо участие на 
келяв габър габър и няколко  насаждения от  мъждрян и леска.Най-голям е делът на бедните  
месторастения. Общият запас е 365 куб.м (без клони). Средният бонитет е V (4.4). Средната 
възраст е 40 години. Общият среден годишен прираст е 9 куб.м, а на един хектар – 0.69 куб.м. 
Средната пълнота е 0.55. Основен дървесен вид e келявия габър – 50.8% от площта и 21.9%  
от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има зимния дъб. 

 
 

 

Общо за гората 

Средната възраст е  71 години, средната пълнота – 0.69, а средният бонитет – III (2.9). 
Общият дървесен запас е 5 530 535 куб.м (без клони). Средният запас е 195 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст е 88 153 куб.м, а на един хектар 3.11 куб.м 
В таблици № 17  и № 18 е показано разпределението на залесената площ и общия дървесен 

запас (с клони) при двете последователни инвентаризации по класове на възраст.  

 

 

Таблица № 17 
За разпределение на залесената площ по класове на възраст 

 при двете последователни устройства 
 

Година на 
устройство 

К л а с о в е  н а  в ъ з р а с т 

Всичко 
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 

1-20  21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 

х  е  к  т  а  р  и 



2011 2093.4 5247.4 10124.1 5642.5 1585 1367.5 1379.2 1027.7 28466.8 

% 7.4 18.4 35.6 19.8 5.6 4.8 4.8 3.6 100.0 

                    

2021 1222 3435.2 9058.9 7717.8 2840 1416.3 1785.2 830.1 28305.5 

% 4.3 12.2 32.0 27.3 10.0 5.0 6.3 2.9 100 

                    

разлика -871.4 -1812.2 -1065.2 2075.3 1255 48.8 406 -197.6 -161.3 

В това число държавна собственост 

2021 1027.6 3246.3 8664.5 7613 2833.5 1416.3 1785.2 815.8 27402.2 

% 3.8 11.8 31.6 27.8 10.3 5.2 6.5 3.0 100.0 

 
Залесената площ намалява с 161.3 хектара.Намалението е равномерно във всички класове 

като най –голямо е  в II клас на възраст.  
Всичките промени в площите са в границите на нормалното и се дължат на неравномерното 

преминаване на насажденията от един клас на възраст в друг. 
 

Таблица № 18 
За разпределение на дървесния запас (с клони)  по класове на възраст 

 при двете последователни устройства 
 

Година на 
устройство 

К л а с о в е  н а  в ъ з р а с т 

Всичко 
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 

1-20  21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 121-140 141-160 

к у б. м е т р и 

2011 118790 1124125 2277370 1103485 458610 435830 517295 347275 6382780.0 

% 1.9 17.6 35.7 17.3 7.2 6.8 8.1 5.4 100.0 

                    

2021 63345 734410 2417415 1348940 739425 446020 530620 225715 6505890 

% 0.9 11.2 37.2 20.7 11.4 6.9 8.2 3.5 100 

                    

разлика -55445 -389715 140045 245455 280815 10190 13325 -121560 123110 

В това число държавна собственост 

2021 52300 704170 2329970 1329060 738555 446020 530620 225205 6355900 

% 0.8 11.1 36.7 20.9 11.6 7.0 8.4 3.5 100.0 

 

Общият дървесен запас на стопанството през 2011 година е бил 6 382 780 куб.м, средният 
прираст на гората за ревизионния период е  881 600 куб.м, ползването е било  718 865 куб.м, 
или вероятният запас в началото на 2021 година трябва да е 6 545 515 куб.м.  

Установеният сега запас от 6 505 890 куб.м е 39 625 куб.м по малко и се дължи на 
намалението на общата залесена площ след преминаването на площ от 360.5 ха от              
ДЛС „Мазалат“ към ДГС „Стара Загора“. 

По класове на възраст разликите в запаса са аналогични на тези по площ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 19 
Средни таксационни показатели по функции, 
условни стопански класове и общо за гората 

Стопански 
класове 

Залесена 
площ 

Средна 
възраст 

Среден 
бонитет 

Средна 
пълнота 

Среден 
запас 

на 1 ха 

Среден 
прираст 
на 1 ха 

Общ 
среден 
прираст 

Общ дървесен 
запас 

Надлесни 
запас 

без 
клони 

с 
клони 

без 
клони 

с 
клони 

ха % години     куб.м/ха куб.м/ха куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м 

А. Горски територии със Защитни и специални функции 

Смърчов 1180.5 4.2 52 II (1.5) 0.89 328 6.29 7427 387015 480125 110 140 

Бялборови 
култури 

1458.1 5.2 49 III (3.1) 0.73 221 4.54 6624 322030 391135 70 90 

Черборови 
култури 

1735.4 6.1 56 III (3.4) 0.69 231 4.18 7260 401365 478930 5 10 

Буков В 3128.0 11.1 110 II (2.0) 0.65 293 3.39 10612 917555 1067990 400 460 

Буков Ср 2004.6 7.1 86 III (3.1) 0.72 202 2.78 5568 405590 479905 670 775 

Габъров 143.1 0.5 70 III (2.8) 0.80 209 3.61 516 29870 36760 85 120 

Широколистен В 650.6 2.3 43 III (2.9) 0.65 110 2.84 1849 71550 83030 135 175 

Буков В П 1001.8 3.5 80 II (1.8) 0.76 196 2.56 2562 196550 226920 150 170 

Буков СрН П 403.8 1.4 67 IV (3.5) 0.77 129 2.24 904 52155 63475 - - 

Габъров В П 269.6 1.0 69 II (2.1) 0.76 182 2.85 768 48940 58050 30 40 

Габъров СрН П 536.4 1.9 72 IV (3.7) 0.73 116 1.76 945 62070 72985 10 15 

Дъбов СрН П 2070.6 7.3 63 IV (3.9) 0.63 99 1.62 3359 205560 230685 60 85 

Церов П 37.8 0.1 66 III (3.4) 0.52 99 1.53 58 3755 4135 - - 

Смесен В П 107.4 0.4 56 II (2.1) 0.80 174 3.43 368 18655 22430 - - 

Смесен СрН П 671.5 2.4 51 IV (4.0) 0.64 90 1.84 1238 60700 70655 75 105 

Акациев 437.3 1.5 17 III (3.3) 0.71 74 4.85 2122 32540 35570 120 150 

Келявгабъров 702.2 2.5 62 V (4.5) 0.67 30 0.56 396 21270 23990 5 5 

Всичко горски 
територии със 
ЗСпФ 

16538.7 58.5 71 III (2.9) 0.70 196 3.18 52576 3237170 3826770 1925 2340 

Б. Горски територии със стопански функции 

Смърчов 148.8 0.5 48 II (1.6) 0.80 314 6.52 970 46655 58595 - - 

Бялборови 
култури 

1230.3 4.3 50 III (2.8) 0.75 246 5.04 6206 302920 370295 185 240 

Черборови 
култури 

560.3 2.0 57 III (3.4) 0.67 229 4.06 2275 128125 152590 5 10 

Буков В 2220.3 7.8 101 II (2.1) 0.71 313 3.45 7670 695750 794490 125 140 

Буков Ср 485.2 1.7 102 III (3.1) 0.65 243 2.76 1337 117960 135700 70 80 

Габъров 287.5 1.0 61 III (2.6) 0.76 189 3.63 1044 54345 67265 232 270 

Широколистен В 223.4 0.8 61 III (3.2) 0.65 130 2.32 519 29115 34130 40 40 

Буков В П 662.9 2.3 74 II (1.7) 0.74 205 2.87 1904 135595 157695 105 120 

Буков СрН П 19.0 0.1 52 III (3.4) 0.89 143 3.00 57 2725 3400 - - 

Габъров В П 395.9 1.4 50 II (1.8) 0.82 215 4.49 1777 85010 107040 195 290 

Габъров СрН П 71.9 0.3 37 III (3.2) 0.81 112 3.41 245 8050 10665 60 70 

Дъбов СрН П 4296.9 15.2 69 III (3.3) 0.60 121 1.86 7978 518645 585660 35 35 

Церов П 58.7 0.2 68 IV (3.5) 0.43 83 1.24 73 4840 5350 - - 

Смесен В П 320.5 1.1 55 II (2.0) 0.77 185 3.63 1164 59350 72160 20 30 

Смесен СрН П 695.3 2.5 52 III (3.1) 0.69 142 2.91 2020 98945 118155 35 40 

Акациев 76.9 0.3 16 IV (3.6) 0.78 65 4.28 329 4970 5425 10 10 

Келявгабъров 13.0 - 40 IV (4.4) 0.55 28 0.69 9 365 390 - - 

Всичко горски 
територии със 
СтФ 

11766.8 41.5 71 III (2.8) 0.68 195 3.02 35577 2293365 2679005 1117 1375 

ОБЩО 28305.5 100.0 71 III (2.9) 0.69 195 3.11 88153 5530535 6505775 3042 3715 

 
 
 

 



За онагледяване на таксационните показатели са изготвени и десест диаграми: 
 

1. За разпределение на залесената площ по стопански класове в проценти; 
 
2. За разпределение на залесената площ по класове на възраст във високостъблените гори; 
 
3. За разпределение на дървесния запас по класове на възраст във високостъблените гори; 
 
4.Разпределение на залесените площи по класове на възраст в издънковите гори за 
превръщане  
 
5.Разпределение на дървесния запас по класове на възраст в издънковите гори за превръщане  
 
6.Разпределение на залесените площи по класове на възраст в  
нискостъблени гори  
 
7.Разпределение на дървесния запас по класове на възраст в нискостъблени гори  
 
8. За разпределение на залесената площ по дървесни видове; 
 
9. За разпределение на дървесния запас по дървесни видове. 
 
10. За разпределение на залесената площ по видове гори в проценти. 
 
 
 

Разпределение на залесените площи на ДЛС Мазалат 2021г. по 
стопански класове, изразено в проценти от залесената площ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Разпределение на залесените площи на ДЛС Мазалат 2021г. по 
стопански класове, изразено в проценти от залесената площ 

 

 
 

 

Разпределение на залесените площи на ДЛС Мазалат 2021г. по 
стопански класове, изразено в проценти от залесената площ 

 

 
 

 

 



Разпределение на залесените площи на ДЛС Мазалат 2021г. по 
стопански класове, изразено в проценти от залесената площ 

 

 
 
 

Разпределение на залесените площи на ДЛС Мазалат 2021г. по 
стопански класове, изразено в проценти от залесената площ 

 

 
 
 

 
 



Разпределение на залесените площи на ДЛС Мазалат 2021г. по 
стопански класове, изразено в проценти от залесената площ 

 

 
 

Разпределение на залесените площи на ДЛС Мазалат 2021г. по 
стопански класове, изразено в проценти от залесената площ 

 

 
 

 

 
 
 
 



Разпределение на залесените площи на ДЛС Мазалат 2021г. по 
стопански класове, изразено в проценти от залесената площ 

 

 
 

 

Разпределение на залесените площи на ДЛС Мазалат 2021г. по 
стопански класове, изразено в проценти от залесената площ 

 

 
 
 

 
 



Разпределение на залесените площи на ДЛС Мазалат 2021г. по 
стопански класове, изразено в проценти от залесената площ 

 

 
 

 

 

5.3. Условни стопански класове 
 
 
 

При предишното устройство стопанските класове са били 18 на брой в горите със защитни и 
специални функции и 17 в горите със стопанско предназначение . Съгласно заданието и 
действащите нормативни документи при сегашната инвентаризация в горите със защитни и 
специални функции са обособени 17 стопански класа, а в горите със стопански функции са 
също 17. Организацията на залесената площ на стопанството при двете последователни 
устройства, по отношение на стопанските класове и функциите, които горите изпълняват, е 
посочено в таблица № 20. 

От таблицата се вижда, че  почти всички от старите стопански класове се запазват като 
претърпяват незначителни изменения в площите. Площта на горите с основно стопански 
функции намалява с 629.1 хектара в резултат на изработен сертификационен доклад на 
стопанството.  

Същевременно площта на горите със защитни и специални функции се увеличава с 467.8      
ха, поради същите причини.  
 
 
 

 Таблица № 20 
За сравнение на залесената площ по функции, видове гори 
и стопански класове при двете последователни устройства 

 

№ Стопански клас 

2011 г. 2021 г. 
разлик
а 

 в т.ч. 
Държавни 

разлик
а 

площ % площ %   
2011 

г. 
2021 

г. 
+/-  

А.  Гори със защитни и специални функции   

1 Смърчов С 1248.2 4.4 1180.5 4.2 -67.7 1247 1180.5 -66.5 



№ Стопански клас 

2011 г. 2021 г. 
разлик
а 

 в т.ч. 
Държавни 

разлик
а 

площ % площ %   
2011 

г. 
2021 

г. 
+/-  

2 Бялборови култури ББК 1847.2 6.5 1458.1 5.2 -389.1 1695.5 1335.9 -359.6 

3 Черборови култури ЧБК 1880.4 6.6 1735.4 6.1 -145 1681.5 1527.5 -154 

4 Буков високобонитетен БВ 1615.9 5.7 3128 11.1 1512.1 1615.9 3128 1512.1 

5 Буков средно бонитетен БСр 2658.3 9.3 2004.6 7.1 -653.7 2657.3 2003.2 -654.1 

6 Габъров Гбр 112.8 0.4 143.1 0.5 0 112.8 143.1 30.3 

7 Широколистен високостъблен ШВ 599.7 2.1 650.6 2.3 50.9 558.6 601.8 43.2 

8 
Буков високобонитетен за 
пребвръщане БВП 681.4 2.4 1001.8 3.5 320.4 681.4 1001.8 320.4 

9 
Буков средно и ниско бонитетен за 
превръщане БсрНП 728.1 2.6 403.8 1.4 -324.3 728.1 403.8 -324.3 

10 
Габъров високобонитетен за 
пребвръщане ГВП 141.2 0.5 269.6 1.0 128.4 141 268.6 127.6 

11 
Габъров средно и ниско бонитетен 
за превръщане ГсрНП 406.5 1.4 536.4 1.9 129.9 405.7 534.5 128.8 

12 
Дъбов високобонитетен за 
превръщане ДВП 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 

13 
Дъбов средно и нискобонитетен за 
превръщане ДСрНП 0 0.0 2070.6 7.3 2070.6 0 2056.6 2056.6 

14 
Зимендъбов високобонитетен за 
превръщане ЗДВП 110.4 0.4 0 0.0 -110.4 109.7 0 -109.7 

15 
Зимендъбов средно и ниско 
бонитетен за превръщане 

ЗДСрН
П 2151 7.6 0 0.0 -2151 2139.5 0 -2139.5 

16 Церов за превръщане ЦП 65 0.2 37.8 0.1 -27.2 63 30.2 -32.8 

17 
Смесен високобонитетен за 
превръщане СМВП 140.7 0.5 107.4 0.4 -33.3 139.8 107.2 -32.6 

18 
Смесен средно и нискобонитетен за 
превръщане 

СМСрН
П 614.6 2.2 671.5 2.4 56.9 600.2 647.6 47.4 

19 Акациев А 386.9 1.4 437.3 1.5 50.4 294.5 309.7 15.2 

20 Келявгабъров Кгбр 682.6 2.4 702.2 2.5 19.6 617.5 636.3 18.8 

Всичко гори ЗСпФ 
16070.

9 56.5 
16538.

7 58.4 467.8 15489 
15916.

3 427.3 

Б. Гори със стопански функции   

1 Смърчов С 143.5 0.5 148.8 0.5 5.3 141.4 147.7 6.3 

2 Бялборови култури ББК 1427.2 5.0 1230.3 4.3 -196.9 1359 1161 -198 

3 Черборови култури ЧБК 567.1 2.0 560.3 2.0 -6.8 548.9 537.5 -11.4 

4 Буков високобонитетен БВ 2245.9 7.9 2220.3 7.8 -25.6 2245.9 2220 -25.9 

5 Буков средно бонитетен БСр 859.7 3.0 485.2 1.7 -374.5 859.7 485.2 -374.5 

6 Габъров Гбр 307.4 1.1 287.5 1.0 -19.9 275.6 256.8 -18.8 

7 Широколистен високостъблен ШВ 245.3 0.9 223.4 0.8 -21.9 147.8 155.1 7.3 

8 
Буков високобонитетен за 
пребвръщане БВП 949.7 3.3 662.9 2.3 -286.8 948.9 662.1 -286.8 

9 
Буков средно и ниско бонитетен за 
превръщане БсрНП 0 0.0 19 0.1 19 0 19 19 

10 
Габъров високобонитетен за 
пребвръщане ГВП 365.9 1.3 395.9 1.4 30 363.7 389.6 25.9 

11 
Габъров средно и ниско бонитетен 
за превръщане ГсрНП 48.5 0.2 71.9 0.3 23.4 46.4 67.9 21.5 

12 
Дъбов високобонитетен за 
превръщане ДВП 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 

13 
Дъбов средно и нискобонитетен за 
превръщане ДСрНП 0 0.0 4296.9 15.2 4296.9 0 4267.8 4267.8 

14 
Зимендъбов високобонитетен за 
превръщане ЗДВП 437.1 1.5 0 0.0 -437.1 437.1 0 -437.1 

15 
Зимендъбов средно и ниско 
бонитетен за превръщане 

ЗДСрН
П 3597.4 12.6 0 0.0 -3597.4 3571.1 0 -3571.1 

16 Церов за превръщане ЦП 237.8 0.8 58.7 0.2 -179.1 17.8 58.7 40.9 

17 
Смесен високобонитетен за 
превръщане СМВП 416 1.5 320.5 1.1 -95.5 415.4 320.5 -94.9 

18 
Смесен средно и нискобонитетен за 
превръщане 

СМСрН
П 488.5 1.7 695.3 2.5 206.8 470.4 685.5 215.1 



№ Стопански клас 

2011 г. 2021 г. 
разлик
а 

 в т.ч. 
Държавни 

разлик
а 

площ % площ %   
2011 

г. 
2021 

г. 
+/-  

19 Акациев А 42.9 0.2 76.9 0.3 34 27 39.9 12.9 

20 Келявгабъров Кгбр 16 0.1 13 0.0 -3 15 11.6 -3.4 

Всичко гори Стф 
12395.

9 43.5 
11766.

8 41.6 -629.1 
11891.

1 
11485.

9 -405.2 

ОБЩО 
28466.

8 
100.

0 
28305.

5 
100.

0 -161.3 
27380.

1 
27402.

2 22.1 

 
 

 
 

 

 

Таблица № 21 
Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ по УСЛОВНИ СТОПАНСКИ КЛАСОВЕ 

и ГРУПИ ГОРИ съобразно техните функции 

 

Стопански 
класове 

Защитни 
функции 

Специални 
функции 

Общо защитни и 
специални 

Стопански 
функции 

Всичко 
функции % 

хектари 

Смърчов - 1180.5 1180.5 148.8 1329.3 4.7 

Бялборови 
култури 

115.1 1343.0 1458.1 1230.3 2688.4 9.5 

Черборови 
култури 

218.5 1516.9 1735.4 560.3 2295.7 8.1 

Буков В - 3128.0 3128.0 2220.3 5348.3 18.9 

Буков Ср - 2004.6 2004.6 485.2 2489.8 8.8 

Габъров - 143.1 143.1 287.5 430.6 1.5 

Широколистен В 21.9 628.7 650.6 223.4 874.0 3.1 

Буков В П - 1001.8 1001.8 662.9 1664.7 5.9 

Буков СрН П - 403.8 403.8 19.0 422.8 1.5 

Габъров В П 0.9 268.7 269.6 395.9 665.5 2.3 

Габъров СрН П 1.5 534.9 536.4 71.9 608.3 2.2 

Дъбов СрН П 9.6 2061.0 2070.6 4296.9 6367.5 22.5 

Церов П 7.0 30.8 37.8 58.7 96.5 0.4 

Смесен В П 0.2 107.2 107.4 320.5 427.9 1.5 

Смесен СрН П 22.6 648.9 671.5 695.3 1366.8 4.8 

Акациев 113.0 324.3 437.3 76.9 514.2 1.8 

Келявгабъров 2.7 699.5 702.2 13.0 715.2 2.5 

  

всичко 513.0 16025.7 16538.7 11766.8 28305.5 100.0 

 

5.4. Турнуси на сеч 
 
Настъпилите в следствие стопанската дейност изменения в площите по видове гори, в 

структурата на дървостоите и новите изисквания за стопанисване на горите, налагат преоценка 
на стопанските класове, обособени при миналото лесоустройство. Сравнение на измененията в 
площта и наименованията на стопанските класове при последните две устройства е направено 
в таблица № 20. 

При предишното лесоустройство на ДЛС“Мазалат”са били обособени 18 стопански класа. 
Съгласно сега действащите нормативни актове и документи се предлага основната част от 

старите стопански класове да се запазят, но с известни промени в площта им, като 
същевременно се обособят и нови. Общият брой на сега предлаганите стопански класове е 17. 

  



 

 

 

5.4.1 Смърчов стопански клас (С) 

    Обособен е от чисти, смесени с преобладание и смесени без преобладание култури от: 
смърч , зелена дуглазка , европейска лиственица и ела. Основната цел е поддържане и 
подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, както и производство на едра 
строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 години.  
 

 

5.4.2 Стопански клас Бялборови култури (ББК) 
    Този стопански клас е обособен от чисти и смесени бялборови култури, както и от смесени 
такива с водещо участие на бял бор от I до IV бонитет извън ареала и в  ареала на 
естественото разпространение на белия бор,култури от веймутов бор ,бяла мура и атласки 
кедър, както и насаждения (самосеви) от бял бор. Основната цел е поддържане и подобряване 
на специалните и защитни функции на дървостоите. Състоянието на част от културите е 
влошено в резултат на значителни по обем нападения от биотични фактори. В силно 
засегнатите култури целта на стопанисване е възстановяване на устойчиви горски екосистеми и 
производство на средна строителна и технологична дървесина при турнус на сеч 40 години. За 
останалата част целта на стопанисване е производство на едра строителна дървесина с 
диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 години.  

Във установените със  значителни повреди  култури, същите ще се стопанисват при 
турнуси на сеч, съобразно Указанията за стопанисване на иглолистните култури извън 
естествения им район на разпространение и решенията на националното съвещание 
„Перспективи и насоки за стопанисване на изкуствено създадените иглолистни гори“, 
проведено на 28 и 29.01.16 год. в района на гр. Кюстендил. 

 

 

5.4.3 стопански клас Черборови култури (ЧБК)   

    Този стопански клас е обособен от чисти и смесени черборови култури, както и от смесени 
такива с водещо участие на черен бор от I до IV бонитет извън ареала и в  ареала на 
естественото разпространение на черния бор както и насаждения (самосеви) от черен  бор. 
Основната цел е поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на 
дървостоите. Състоянието на част от културите е влошено в резултат на значителни по обем 
нападения от биотични фактори. В силно засегнатите култури целта на стопанисване е 
възстановяване на устойчиви горски екосистеми и производство на средна строителна и 
технологична дървесина при турнус на сеч 40 години. За останалата част целта на 
стопанисване е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 
см при турнус на сеч 80 години.  

Във установените със  значителни повреди  култури, същите ще се стопанисват при 
турнуси на сеч, съобразно Указанията за стопанисване на иглолистните култури извън 
естествения им район на разпространение и решенията на националното съвещание 
„Перспективи и насоки за стопанисване на изкуствено създадените иглолистни гори“, 
проведено на 28 и 29.01.16 год. в района на гр. Кюстендил. 

 
 

5.4.4 Буков високобонитетен стопански клас(БВ) 
Този стопански клас е обособен от разположените в Средна гора чисти и смесени с 

преобладание на бук семенни насаждения от I и II бонитет. Целта на стопанисване ще бъде 
поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и производство 
на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см, при турнус 140 години. 

 

5.4.5 Буков среднобонитетен стопански клас(БСр) 
В този стопански клас са включени чисти и смесени семенни насаждения от бук с 

производителност III до V бонитет. Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване 
на специалните и защитни функции на дървостоите и производство на едра строителна 
дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см, при турнус 120 години за насажденията до 
четвърти бонитет, а за насажденията от пети бонитет производство на едра строителна 
дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 100 години. 



 

 

5.4.6 Габъров стопански клас(ГБр) 
Този стопански клас е обособен от чисти, смесени с преобладание и смесени без 

преобладание на габър и воденгабърови насаждения, независимо от бонитета, Целта на 
стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на 
дървостоите и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 
см, при турнус 100 години за дървостоите в добро здравословно състояние. 

 

5.4.7 Широколистен високостъблен стопански клас(ШВ) 
Този стопански клас е сборен и е обособен от чисти и смесени с преобладание и без 

преобладание насаждения и култури от: зимен дъб, елша, червен дъб, трепетлика, цер, бреза, 
орех, летен дъб, тополи, върба, явор, източен чинар, бряст и липа . 

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни 
функции на дървостоите и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия 
край над 18 см, при диференциран турнус на сеч: 

- 120 години – зимен дъб, летен дъб; 
- 100 години – червен дъб, цер,явор; 
-   90 години - липа 
-   60 години – бреза, елша; 
-   40 години – трепетлика; 
-   15 години – тополи,върби.  
За ореха и източния чинар не се поставят стопански цели и турнус на сеч. 

 
 

5.4.8 Буков високобонитетен за превръщане стопански клас(БВП) 
Този стопански клас е обособен от чисти и смесени с преобладание на бук издънкови 

насаждения от I и II бонитет в добро санитарно състояние с висока правостъбленост и пълнота 
над 7/10. Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и 
защитни функции на дървостоите, превръщането на издънковите насаждения в семенни 
високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 
см, при турнус 90 години. Бъдещите мероприятия ще бъдат подчинени на целта да се 
подпомогне и да се опази семенния подраст. 

 

 

5.4.9 Буков средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(БСрНП) 
Съставен е от чисти и смесени букови  издънкови насаждения от III до V  бонитети,с 

преобладание  на бук. Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на 
специалните и защитни функции на дървостоите, превръщането на издънковите насаждения 
във високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус 55 години. 
 
 

5.4.10 Габъров високобонитетен стопански клас за превръщане (ГВП) 

Този стопански клас е обособен от чисти и смесени с преобладание на габър издънкови 
насаждения от I и II бонитет, Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на 
специалните и защитни функции на дървостоите, превръщането на издънковите насаждения в 
семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия 
край над 18 см, при турнус 90 години. 
 
 

5.4.11 Габъров средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(ГСрНП) 
Този стопански клас включва чисти и смесени с преобладание на габър и воден габър 

издънкови насаждения от III до V бонитет, Целта на стопанисване ще бъде поддържане и 
подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, превръщането на 
издънковите насаждения във високостъблени и производство на средна строителна дървесина 
при турнус 55 години. 
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5.4.12 Условен  Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(ДСрНП) 

Съставен е от чисти и смесени издънкови насаждения от зимен дъб и благун  III, IV и V 
бонитет. Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и 
защитни функции на дървостоите, превръщането на издънковите насаждения във 
високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус 55 години. 

 
 

5.4.13 Церов  стопански клас за превръщане(ЦП) 

Тук са отнесени чисти и смесени   издънкови насаждения от Цер  II до V бонитет, Целта на 
стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на 
дървостоите, превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство 
на средна строителна дървесина при турнус 55 години. 
 
 
 

5.4.14 Смесен високобонитетен стопански клас за превръщане(СМВП) 

Съставен е от чисти и смесени широколистни издънкови насаждения от зимен дъб, благун, 
бук и др., без преобладание, с производителност от І и II бонитет. Целта на стопанисване ще 
бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, 
превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра 
строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см, при турнус 80 години, като една от 
основните задачи в бъдеще ще бъде подпомагане на появата и опазването на семенния 
подраст. 
 
 

5.4.15 Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(СмСрНП) 
Съставен е от чисти и смесени широколистни издънкови насаждения от зимен дъб, благун, 

бук и др., без преобладание, с производителност от ІII до V бонитет. Целта на стопанисване ще 
бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, 
превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на средна 
строителна дървесина при турнус 55 години. 
 
 

5.4.16 Акациев стопански клас(А) 
Включва чисти и смесени с преобладание на акация издънкови насаждения и култури, Целта 

на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на 
дървостоите, производство на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 
см и дърва за огрев при турнус 20 години. 
 
 

5.4.17 Kелявгабъров стопански клас(Кгбр) 
Този стопански клас е обособен съгласно Указанията на НУГ от 2007 година за стопанисване 

на бившия стопански клас за реконструкция. В него са отнесени чисти и смесени издънкови 
насаждения с водещо участие на келяв габър и няколко  насаждения от  мъждрян и леска.  
Целта на стопанисване, за насажденията, в които е възможно да се води стопанска дейност и 
имат добра издънкопроизводителна способност - поддържане жизнеността на дървостоя, на 
биологичното им разнообразие и добив на дърва за огрев, при турнус 40 години. 

 

 

 

 

 

 



ДЛС “МАЗАЛАТ” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2021 ГОДИНА 

 

5.5. Видове гори 
 
За всички залесени площи е определен видът гора съгласно Приложение № 5 от Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските 

територии. В Таблица № 22  е посочено разпределението на залесената площ по видове гора и условни стопански класове. 
 
В таблица № 23 са дадени средните таксационни показатели на отделните видове гори и общо за гората. 
 
В електронен вариант са изготвени таксационни таблици по видове гори. 

  

Таблица № 22 
Разпределение на залесената площ по видове гори и стопански класове 

 

 Видове 
гори 

Стопански класове 

Общо 
Смърчов 

Бялборови 
култури 

Черборови 
култури 

Буков 
В 

Буков 
Ср 

Габъров 
Широколистен 

В 
Буков 

В П 
Буков 
СрН П 

Габъров 
В П 

Габъров 
СрН П 

Дъбов 
СрН П 

Церов 
П 

Смесен 
В П 

Смесен 
СрН П 

Акациев Келявгабъров 

хектари 

1. Гори от бял бор - 2657.7 - - - - - - - - - - - - - - - 2657.7 

1.1 - Естествени гори от 
бял бор 

- 30.0 - - - - - - - - - - - - - - - 30.0 

1.2 - Култури от бял 
бор в естеств. зона на 
разпростр. 

- 698.8 - - - - - - - - - - - - - - - 698.8 

1.3 - Култури от бял 
бор – извън естеств. 
зона на разпростр. 

- 1928.9 - - - - - - - - - - - - - - - 1928.9 

2. Гори от черен бор - - 2295.7 - - - - - - - - - - - - - - 2295.7 

2.1 - Естествени гори от 
черен бор 

- - 50.2 - - - - - - - - - - - - - - 50.2 

2.2 - Култури от черен 
бор в естеств. зона на 
разпростр. 

- - 1702.8 - - - - - - - - - - - - - - 1702.8 

2.3 - Култури от черен 
бор – извън естеств. 
зона на разпростр. 

- - 542.7 - - - - - - - - - - - - - - 542.7 

3. Гори от смърч 1142.5 - - - - - - - - - - - - - - - - 1142.5 

3.1 - Естествени гори от 
смърч 

1.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.4 

3.2 - Култури от смърч 
в естеств. зона на 
разпростр. 

1113.8 - - - - - - - - - - - - - - - - 1113.8 

3.3 - Култури от смърч 
– извън естеств. зона 

27.3 - - - - - - - - - - - - - - - - 27.3 
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 Видове 
гори 

Стопански класове 

Общо 
Смърчов 

Бялборови 
култури 

Черборови 
култури 

Буков 
В 

Буков 
Ср 

Габъров 
Широколистен 

В 
Буков 

В П 
Буков 
СрН П 

Габъров 
В П 

Габъров 
СрН П 

Дъбов 
СрН П 

Церов 
П 

Смесен 
В П 

Смесен 
СрН П 

Акациев Келявгабъров 

хектари 

на разпростр. 

4. Гори от 
обикновенна ела 

70.2 - - - - - - - - - - - - - - - - 70.2 

4.2 - Култури от об. ела 
в естеств.а зона на 
разпростр. 

70.2 - - - - - - - - - - - - - - - - 70.2 

6. Гори от бяла и 

черна мура 
- 0.7 - - - - - - - - - - - - - - - 0.7 

6.2 - Култури от бяла и 
черна мура 

- 0.7 - - - - - - - - - - - - - - - 0.7 

9. Култури от чужди 
иглолистни видове 

116.6 30.0 - - - - - - - - - - - - - - - 146.6 

10. Букови гори - - - 2444.9 1421.4 - - - - - - - - - - - - 3866.3 

10.1 - Семенни букови 
гори 

- - - 2444.9 1421.4 - - - - - - - - - - - - 3866.3 

11. Термофилни 
букови гори 

- - - 2903.4 1068.4 - - - - - - - - - - - - 3971.8 

11.1 - Семенни 
термофилни букови 
гори 

- - - 2903.4 1068.4 - - - - - - - - - - - - 3971.8 

12. Гори от зимен дъб - - - - - - 70.2 - - - - - - - - - - 70.2 

12.1 - Семенни гори от 
зимен дъб 

- - - - - - 70.2 - - - - - - - - - - 70.2 

13. Смесени дъбови 
гори (здб, бл, цр) 

- - - - - - 240.8 - - - - - - - - - - 240.8 

13.1 - Естествени 
семенни смесени 
дъбови гори 

- - - - - - 10.9 - - - - - - - - - - 10.9 

13.2 - Култури от 
дъбове 

- - - - - - 229.9 - - - - - - - - - - 229.9 

14. Гори от цер - - - - - - 5.1 - - - - - - - - - - 5.1 

14.1 - Семенни гори от 
цер 

- - - - - - 5.1 - - - - - - - - - - 5.1 

16. Крайречни гори - - - - - - 471.9 - - - - - - - - - - 471.9 

16.1 - Естествени 
крайречни гори 

- - - - - - 353.0 - - - - - - - - - - 353.0 

16.2 - Култури от 
хибридни тополи и др. 
бързораст. видове 

- - - - - - 118.9 - - - - - - - - - - 118.9 

18. Гори от обикновен 
кестен 

- - - - - - 10.7 - - - - - - - - - - 10.7 
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 Видове 
гори 

Стопански класове 

Общо 
Смърчов 

Бялборови 
култури 

Черборови 
култури 

Буков 
В 

Буков 
Ср 

Габъров 
Широколистен 

В 
Буков 

В П 
Буков 
СрН П 

Габъров 
В П 

Габъров 
СрН П 

Дъбов 
СрН П 

Церов 
П 

Смесен 
В П 

Смесен 
СрН П 

Акациев Келявгабъров 

хектари 

18.2 - Кестенови 
култури 

- - - - - - 10.7 - - - - - - - - - - 10.7 

19. Гори от обикновен 
габър 

- - - - - 421.4 - - - - - - - - - - - 421.4 

19.1 - Семенни гори от 
обикновен габър 

- - - - - 421.4 - - - - - - - - - - - 421.4 

20. Гори от липи - - - - - - 3.4 - - - - - - - - - - 3.4 

20.1 - Естествени 
липови гори 

- - - - - - 1.4 - - - - - - - - - - 1.4 

20.2 - Култури от липа - - - - - - 2.0 - - - - - - - - - - 2.0 

21. Смесени 
широколистни гори 
(пляс, яв, лп) - 
естествени 

- - - - - - 20.8 - - - - - - - - - - 20.8 

22. Гори от бреза - - - - - - 9.0 - - - - - - - - - - 9.0 

22.1 - Естествени гори 
от бреза 

- - - - - - 3.0 - - - - - - - - - - 3.0 

22.2 - Култури от бреза - - - - - - 6.0 - - - - - - - - - - 6.0 

23. Група издънкови 
за превръщане 

- - - - - - 8.7 1664.7 422.8 657.0 520.2 6367.5 96.5 427.9 1359.9 - - 11525.2 

23.1 - Издънкови 
термофилни букови 
гори 

- - - - - - - 562.0 243.3 - - - - 32.2 11.2 - - 848.7 

23.2 - Издънкови 
букови гори 

- - - - - - - 1102.7 179.5 - - - - 164.1 30.7 - - 1477.0 

23.3 - Издънкови гори 
от зимен дъб 

- - - - - - - - - - - 6221.4 - - 478.0 - - 6699.4 

23.4 - Издънкови 
смесени дъбови гори 

- - - - - - - - - - - 146.1 - 61.8 652.6 - - 860.5 

23.5 - Издънкови 
церови гори 

- - - - - - - - - - - - 96.5 - 42.1 - - 138.6 

23.6 - Издънкови гори 
от обикновен габър 

- - - - - - - - - 657.0 520.2 - - 169.8 145.3 - - 1492.3 

23.7 - Естествени гори 
от трепетлика 

- - - - - - 8.7 - - - - - - - - - - 8.7 

24. Гори от акация - - - - - - - - - - - - - - - 514.2 - 514.2 

25. Гори от келяв 
габър 

- - - - - - - - - - - - - - - - 715.2 715.2 

26. Гори от воден 
габър 

- - - - - 9.2 - - - 8.5 88.1 - - - 6.9 - - 112.7 
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 Видове 
гори 

Стопански класове 

Общо 
Смърчов 

Бялборови 
култури 

Черборови 
култури 

Буков 
В 

Буков 
Ср 

Габъров 
Широколистен 

В 
Буков 

В П 
Буков 
СрН П 

Габъров 
В П 

Габъров 
СрН П 

Дъбов 
СрН П 

Церов 
П 

Смесен 
В П 

Смесен 
СрН П 

Акациев Келявгабъров 

хектари 

27. Орехови култури - - - - - - 33.4 - - - - - - - - - - 33.4 

ВСИЧКО 1329.3 2688.4 2295.7 5348.3 2489.8 430.6 874.0 1664.7 422.8 665.5 608.3 6367.5 96.5 427.9 1366.8 514.2 715.2 28305.5 
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Таблица № 23 
Средни таксационни показатели по видове гори и общо за гората 

 
 

Вид гора 

Залесена 
площ 

Средна 
възрас

т 

Среден 
боните

т 

Средна 
пълнот

а 

Среден 
запас 

на 1 ха 

Среден 
прирас

т 
на 1 ха 

Общ 
среден 
прирас

т 

Общ дървесен 
запас 

Надлесни 
запас 

без 
клони 

с 
клони 

без 
клон

и 

с 
клон

и 

ха % години     
куб.м/х

а 
куб.м/х

а 
куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м 

1.1 - 
Естествени 
гори от бял 
бор 

30.0 0.1 35 III (2.8) 0.57 95 2.23 67 2835 3460 5 10 

1.2 - Култури 
от бял бор в 
естеств. зона 
на разпростр. 

698.8 2.5 53 III (2.7) 0.81 277 5.27 3686 193845 236745 95 120 

1.3 - Култури 
от бял бор – 
извън 
естеств. зона 
на разпростр. 

1928.9 6.8 48 III (3.1) 0.71 217 4.61 8883 418820 509715 145 190 

2.1 - 
Естествени 
гори от черен 
бор 

50.2 0.2 31 III (3.0) 0.75 127 4.12 207 6395 8250 5 10 

2.2 - Култури 
от черен бор 
в естеств. 
зона на 
разпростр. 

1702.8 6.0 56 IV (3.5) 0.68 226 4.11 6999 385385 460025 - - 

2.3 - Култури 
от черен бор 
– извън 
естеств. зона 
на разпростр. 

542.7 1.9 59 III (3.3) 0.69 254 4.29 2329 137710 163245 5 10 

3.1 - 
Естествени 
гори от смърч 

1.4 - 8 II (2.4) 0.45 - - - - - - - 

3.2 - Култури 
от смърч в 
естеств. зона 
на разпростр. 

1113.8 3.9 52 II (1.5) 0.89 321 6.21 6913 357440 444200 90 110 

3.3 - Култури 
от смърч – 
извън 
естеств. зона 
на разпростр. 

27.3 0.1 46 II (1.7) 0.81 257 5.68 155 7020 8880 - - 

4.2 - Култури 
от об. ела в 
естеств.а 
зона на 
разпростр. 

70.2 0.2 47 II (1.6) 0.87 304 6.11 429 21310 26570 20 30 

6.2 - Култури 
от бяла и 
черна мура 

0.7 - 50 II (2.0) 0.90 300 5.71 4 210 250 - - 

9 - Култури от 
чужди 
иглолистни 
видове 

146.6 0.5 51 II (1.6) 0.80 390 7.45 1092 57140 70330 10 10 

10.1 - 
Семенни 
букови гори 

3866.3 13.7 99 II (2.4) 0.68 257 3.21 12423 992750 
116288

0 
930 1060 

11.1 - 3971.8 14.0 103 II (2.4) 0.69 288 3.21 12763 114410 131520 335 395 
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Вид гора 

Залесена 
площ 

Средна 
възрас

т 

Среден 
боните

т 

Средна 
пълнот

а 

Среден 
запас 

на 1 ха 

Среден 
прирас

т 
на 1 ха 

Общ 
среден 
прирас

т 

Общ дървесен 
запас 

Надлесни 
запас 

без 
клони 

с 
клони 

без 
клон

и 

с 
клон

и 

ха % години     
куб.м/х

а 
куб.м/х

а 
куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м 

Семенни 
термофилни 
букови гори 

5 5 

12.1 - 
Семенни гори 
от зимен дъб 

70.2 0.2 103 IV (4.1) 0.46 148 1.92 135 10395 12440 - - 

13.1 - 
Естествени 
семенни 
смесени 
дъбови гори 

10.9 - 46 III (3.4) 0.69 39 0.73 8 420 470 45 50 

13.2 - Култури 
от дъбове 

229.9 0.8 21 III (3.2) 0.78 59 1.97 452 13570 17725 100 125 

14.1 - 
Семенни гори 
от цер 

5.1 - 94 IV (4.3) 0.31 74 0.98 5 375 460 - - 

16.1 - 
Естествени 
крайречни 
гори 

353.0 1.2 60 III (2.5) 0.63 152 2.60 918 53585 59715 - - 

16.2 - Култури 
от хибридни 
тополи и др. 
бързораст. 
видове 

118.9 0.4 16 III (2.9) 0.62 83 5.31 631 9880 11415 - - 

18.2 - 
Кестенови 
култури 

10.7 - 60 III (3.4) 0.65 160 2.71 29 1710 2130 - - 

19.1 - 
Семенни гори 
от обикновен 
габър 

421.4 1.5 63 III (2.7) 0.78 196 3.65 1538 82575 102115 292 350 

20.1 - 
Естествени 
липови гори 

1.4 - 73 III (3.1) 0.74 232 3.57 5 325 355 - - 

20.2 - Култури 
от липа 

2.0 - 44 V (4.9) 0.84 155 3.50 7 310 355 - - 

21 - Смесени 
широколистн
и гори (пляс, 
яв, лп) - 
естеств. 

20.8 0.1 42 III (3.0) 0.63 84 2.02 42 1745 2175 - - 

22.1 - 
Естествени 
гори от бреза 

3.0 - 14 II (2.2) 0.62 25 1.67 5 75 80 - - 

22.2 - Култури 
от бреза 

6.0 - 48 III (2.5) 0.79 163 3.33 20 980 1195 30 40 

23.1 - 
Издънкови 
термофилни 
букови гори 

848.7 3.0 78 II (2.3) 0.77 180 2.42 2051 152410 176485 - - 

23.2 - 
Издънкови 
букови гори 

1477.0 5.2 73 II (2.0) 0.74 187 2.72 4022 276665 324425 255 290 

23.3 - 
Издънкови 
гори от зимен 
дъб 

6699.4 24.1 66 IV (3.5) 0.61 115 1.81 12137 766890 866325 100 130 

23.4 - 
Издънкови 
смесени 
дъбови гори 

860.5 3.0 51 IV (3.6) 0.66 112 2.35 2022 96105 113000 55 75 
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Вид гора 

Залесена 
площ 

Средна 
възрас

т 

Среден 
боните

т 

Средна 
пълнот

а 

Среден 
запас 

на 1 ха 

Среден 
прирас

т 
на 1 ха 

Общ 
среден 
прирас

т 

Общ дървесен 
запас 

Надлесни 
запас 

без 
клони 

с 
клони 

без 
клон

и 

с 
клон

и 

ха % години     
куб.м/х

а 
куб.м/х

а 
куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м 

23.5 - 
Издънкови 
церови гори 

138.6 0.5 61 IV (3.6) 0.53 88 1.60 222 12255 13435 30 30 

23.6 - 
Издънкови 
гори от 
обикновен 
габър 

1492.3 5.3 58 III (2.7) 0.78 165 3.20 4782 245650 302135 330 465 

23.7 - 
Естествени 
гори от 
трепетлика 

8.7 - 36 II (2.4) 0.66 118 3.45 30 1025 1195 - - 

24 - Гори от 
акация 

514.2 1.8 17 III (3.3) 0.72 73 4.77 2451 37510 40995 130 160 

25 - Гори от 
келяв габър 

715.2 2.5 61 V (4.5) 0.66 30 0.57 406 21635 24380 5 5 

26 - Гори от 
воден габър 

112.7 0.4 74 IV (3.7) 0.72 117 1.82 205 13210 15565 30 50 

27 - Орехови 
култури 

33.4 0.1 88 III (3.0) 0.43 188 2.46 82 6270 7450 - - 

ОБЩО 
28305.

5 
100.

0 
71 III (2.9) 0.69 196 3.11 88155 

553053
5 

650577
5 

3042 3715 

 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ІI 
 

План за дейностите по опазване на горските 

територии от пожари 
 

Тази глава представлява от специализиран план за дейностите по опазване от пожари в 

горските територии и земеделските територии, придобили характеристики на гора в обхвата 

на ТП ДЛС“ Мазалат“ от 2021 година. 

 
Всички мероприятия за защита на горските територии от пожари са планирани съгласно 

Закон за горите от 2011 г. (чл. 136), изм. и доп., ДВ бр. 60 от 07.08.2015 г., в сила от 
07.08.2015 г., Наредба № 18 от 5.10.2015 г. (ДВ бр.82 от 2015 г.) и са спазени изискванията 
на новата Наредба № 8/11.05.2012 год. на МЗХ при планирането на дейностите по опазване 
на горите от пожари.  

Противопожарните дялове са обособени от участъци с еднакъв клас на пожарна 
опасност и са показани на стопанска карта в мащаб 1:25000 – съществуващите 
противопожарни мероприятия с черен цвят и новопланираните със син цвят. На същите карти 
са оцветени и класовете на пожарна опасност: с червен цвят – І клас, със с жълт цвят – ІІ клас, 
със зелен цвят – III клас, както и пътищата за движение на противопожарна техника – с 
червена непрекъсната линия. Всички водни площи са оцветени със светлосин цвят. На картите 
са нанесени и всички съществуващи и планирани противопожарни мероприятия: бариерни 
прегради, лесокултурни прегради, минерализовани ивици, водоизточници за противопожарни 
нужди, места за палене на огън, места за паркиране и почивка и други. 

 

Горите стопанисвани от ТП ДЛС “Мазалат” ” са разделени според степента на пожарен 
риск в три класа: 
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Таблица № 24 

Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по класове на ПОЖАРНА  
ОПАСНОСТ и ГСУ 

                              Общо 

Tериториален обхват 

Kласове на пожарна опасност 

Всичко I клас 
висока 

II клас 
средна 

III клас 
ниска 

хектари 

ГСУ 1 
площ 141.8 2027.8 5447.2 7616.8 

проценти 0.5 6.9 18.4 25.8 

  

ГСУ 2 
площ 598.9 2422.0 3472.8 6493.7 

проценти 2.0 8.2 11.7 21.9 

  

ГСУ 3 
площ 141.2 2384.2 6618.1 9143.5 

проценти 0.5 8.1 22.3 30.9 

  

ГСУ 4 
площ 212.4 1944.4 4174.6 6331.4 

проценти 0.7 6.6 14.1 21.4 

  

ВСИЧКО 
площ 1094.3 8778.4 19712.7 29585.4 

проценти 3.7 29.8 66.5 100.0 

 

Таблица № 24 Б 

Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по класове на ПОЖАРНА 
ОПАСНОСТ и ГСУ 

 
 Общинска собственост 

Tериториален обхват 

Kласове на пожарна опасност 

Всичко I клас 
висока 

II клас 
средна 

III клас 
ниска 

хектари 

ГСУ 1 
площ - 40.8 69.6 110.4 

проценти - 8.9 15.2 24.1 

  

ГСУ 2 
площ 15.7 62.7 12.7 91.1 

проценти 3.4 13.7 2.8 19.9 

  

ГСУ 3 
площ 2.4 96.3 135.1 233.8 

проценти 0.5 21.0 29.3 50.8 
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ГСУ 4 
площ 4.3 7.8 11.8 23.9 

проценти 0.9 1.7 2.6 5.2 

  

ВСИЧКО 
площ 22.4 207.6 229.2 459.2 

проценти 4.8 45.3 49.9 100.0 

 

 

 

 

Таблица № 24В 

Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по класове на ПОЖАРНА  
ОПАСНОСТ и ГСУ 

 
 Собственост на физически лица 

Tериториален обхват 

Kласове на пожарна опасност 

Всичко I клас 
висока 

II клас 
средна 

III клас 
ниска 

хектари 

ГСУ 1 
площ 2.5 123.7 45.4 171.6 

проценти 0.6 31.8 11.7 44.1 

  

ГСУ 2 
площ 6.8 12.1 8.6 27.5 

проценти 1.7 3.1 2.2 7.0 

  

ГСУ 3 
площ 0.6 79.4 101.2 181.2 

проценти 0.2 20.4 26.0 46.6 

  

ГСУ 4 
площ 0.6 3.0 5.2 8.8 

проценти 0.2 0.8 1.3 2.3 

  

ВСИЧКО 
площ 10.5 218.2 160.4 389.1 

проценти 2.7 56.1 41.2 100.0 

 

Таблица № 24Г 

Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по класове на ПОЖАРНА  
ОПАСНОСТ и ГСУ 

             Собственост на юридически лица 

Tериториален обхват 

Kласове на пожарна опасност 

Всичко I клас 
висока 

II клас 
средна 

III клас 
ниска 

хектари 

ГСУ 1 
площ 0.4 26.4 7.0 33.8 

проценти 0.7 46.2 12.3 59.2 

  

ГСУ 2 
площ 0.1 1.9 0.5 2.5 

проценти 0.2 3.3 0.9 4.4 

  

ГСУ 3 
площ - 6.1 14.7 20.8 

проценти - 10.7 25.7 36.4 

  

ВСИЧКО 
площ 0.5 34.4 22.2 57.1 

проценти 0.9 60.2 38.9 100.0 
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Към I клас с висока пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и 

култури на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения с височина до 8 метра, 
насаждения със съхнещи ветровални и снеговални петна, непочистени сечища и пожарища, 
както и намиращите се в съседство голи площи с гъста и висока тревна покривка, с обща 
площ 1094.3 ха (3.7 %). 

 

Към II клас със средна пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и 
култури на свежи до сухи месторастения, както и всички широколистни дървостои на много 
сухи, сухи и сухи до свежи месторастения. Тук са отнесени и незалесените голи площи с 
гъста и висока тревна покривка. Общата площ на териториите, отнесени към този клас е 
8778.4 ха (29.8%). 

 
Към III клас с ниска пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и 

култури на свежи до влажни и влажни месторастения, както и всички широколистни 
дървостои на свежи до сухи, свежи, свежи до влажни и влажни месторастения и намиращите 
се в съседство голи площи. Общата площ на териториите, отнесени към този клас е 19712.7 
ха (66.5%). 

 
При определяне класовете на пожарна опасност са взети предвид следните таксационни 

характеристики: 
– за иглолистни – участие на дървостоя; пълнота; процент на покритие на площта с 

подлес и храсти от следните видове – келяв габър, трънка, шипка, мъждрян; месторастене. 
– за широколистни – процент на покритие с подлес и храсти, като изброените по-горе 

видове, месторастене.  
– за незалесени площи – покритие и големина на тревната покривка и месторастенето. 
За по-прецизно определяне на класовете на пожарна опастност, според приложение 40, 

към чл.137, ал.2 от Наредба № 18 то е извършено по подотдели (насаждения) 
Основните фактори за възникване на горските пожари са: небрежна, непредпазлива или 

умишлена дейност на човека или природни явления. 
Най-честите причини са следните: 
 Изгаряне на треви и храсти при почистване на ливади и ниви, които граничат 

непосредствено с гора; 
 Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове; 
 Небрежно боравене с огън от работници, пастири, туристи; 
 Техническа неизправност на машини и превозни средства, работещи в гората; 
 Самозапалване на лесно запалими вещества и материали; 
 Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост 

до горите;Самозапалване на сухи треви или дървета при природни явления (мълнии). 
 
 
 

1. Бариерни прегради  

Това са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Бариерни прегради 
могат да бъдат и естествени прегради за огъня - реки, скали, и други, както и съоражения, 
построени за други цели(пътища, напоителни канали, просеки за линейни съоражения, 
ловни просеки и др.), отговарящи на посочените изисквания.За територията на ловното 
стопанство такива са теченията на реките Лешница,Габровница,Тунджа и автомобилния път 
за гр. Пловдив от с.Турия до х.“Каваклийка“. 

Широчината на бариерните прегради е 15-20 метра( без това да важи за естествените 
такива) и се залагат през 5 км в горските територии от I клас на пожарна опасност, през 10 
км в горските територии от II клас на пожарна опасност и през 15 км в горските територии от 
III клас на пожарна опасност. Съществуващи са 60 км бариерни противопожартни прегради.  

 

2. Лесокултурни прегради  

Това са просеки, почистени от суха растителност с ширина от 6-15 м, които се залагат 
през  до 2 км в горските територии от I клас на пожарна опасност, през 2 до 5 км. в горските 
територии от II клас на пожарна опасност и през 5 до 7 км в горските територии от III клас на 
пожарна опасност.Наличните лесокултурни прегради са 350 км.Всички противопожарни 
просеки следва на няколко години (минимум два пъти през периода на действие на плана) 
да се почистват, като за целта се заделят средства в годишните разчети.  

http://money.bg/news/id_1874891337
http://money.bg/news/id_1874891337
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Съществуващите лесокултурни прегради са означени на противопожарните карти съответно 
с черен цвят съгласно Наредба № 8. 

 

 

3. Минерализовани ивици  

Това са незалесени ивици с ширина от 1.5 до 3 м, където горската покривка е отстранена 
до минералният почвен слой. Проектират се по средата на незалесените прегради, по 
периферията на пожарозащитните пояси, както и за отделяне от вилни и работни земи, 
стопански и жилищни сгради, промишлени предприятия, сметища, пътища, ж.п. линии и др. 
На територията на ДЛС „Мазалат „ съществуват 72,7 км. На картите за защита от пожари 
минерализованите ивици  са показани със съответен цвят.  

 

 

 

4. Предупредителни табели и плакати с противопожарно съдържание  

Предвижда се да се поставят на входовете в по-големи горски масиви и пътища 
независимо от класа на пожарна опасност на пътя. Общият им брой е 70 като точното им 
местоположение ще е определено от служителите на стопанството, съвместно с 
противопожарната служба. 

Предупредителните табели трябва да се обозначат съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 
година. При тяхното захабяване, повреда или изчезване следва да бъдат своевременно 
подменени. 

 

 

5. Санитарни мероприятия край пътища и жп линии ,санитарни 

ивици  

Лицата, стопанисващи пътищата, които минават през и/или покрай горските територии, са 
длъжни да изпълняват противопожарни мерки – сервитутите им да се поддържат чисти от 
сухи треви, дървесни отпадъци и други горими материали и да спазват изискванията към 
пътищата и местата за спиране и паркиране на превозни средства. 

 

6. Устройство на места за паркиране и палене на огън  

На територията на стопанството има  достатъчно обособени места за паркиране и палене 
на огън с изградени беседки и чешми,които са обозначени със табели на терена,по 
горскостопански участъци са :  
      
     Първи  ГСУ „“ – в следните отдели 348 „3“;383 „3“;416 „а“;3;375 „а“; 
 
 

Втори ГСУ „“ – в следните отдели 120 „1“;143 „3“ 
 
Трети ГСУ „“ – в следните отдели 208 „а“;318 „4“ 
 
Четвърти ГСУ „“  в следните отдели 469 „ф“;648 „а“;673 „5“ 

 

7. Водоизточници за противопожарни нужди  

Във всеки горскостопански участък трябва да има на подходящи и достъпни места 
(водоизточници с подстъп) за зареждане на противопожарна техника. Площадките с 
водоизточниците трябва да се обозначат съгласно Наредба №8/11.05.2012 г. за условията и 
реда за защита на горските  територии от пожари. На територията на ловното стопанство  
съществуват 16 броя водоизточници, към които  сa изградени площадки (подстъпи) към 
тях .За нуждите на опазването на горите от пожари могат да се използват и пожарните 
хидранти в населените места с водопроводна мрежа (Гр.Павел Баня ,и всички налични 
в селата към община Павел Баня и община Казанлък) .Водоизточниците са достатъчни 
за противопожарните нужди,не се планира изграждането на нови водоизточници. 

 
 

8. Пътища за движение на противопожарни автоцистерни  
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На картите за защита от пожари пътищата за придвижването на противопожарната 
техника (тежка и високопроходима) са показани със съответен цвят.  

 

Изискванията към пътищата за движение на противопожарни автоцистерни са: 
- надлъжен наклон не по-голям от 17 градуса (30 %), напречен наклон 6 %, обща 
товароносимост 18 т, натоварване на ос 14 т, ширина на платното минимум 5.5 - 6 м; 
- на всеки 300 - 500 м се предвижда уширение на платното до 6 - 7 м, което служи за 
разминаване на автоцистерните, когато това не е възможно при съществуващата ширина на 
платното. На всеки 3-5 км при липса на подходящи места се проектират площадки за 
обръщане с размери 12 х 12 м; 
- не се проектират за движение на противопожарни автоцистерни пътища без изход с 
дължина по-голяма от 500 м; 
- гъстота на пътната мрежа, използвана за движение на противопожарни автоцистерни 
минимум 0.5 км/100 ха за всеки стопански участък. 
    Съществуващата пътна мрежа на територията на ДЛС за нормалното функциониране на 
предприятието  е достатъчна. Част от съществуващата пътна мрежа е износена и необходим 
ремонт за да се извършат съответните видове сечи  и мероприятия.Автомобилните пътища на 
територията на стопанството са с обща дължина 550 км,автомобилни пътища III категория 71.5 
км, автомобилни пътища IV категория 328.0 км и тракторни 150.5 км.  

 
 
 
 

 

9. Площадки за кацане на авиационна техника  

На територията на стопанството се изпозват  две хеликоптерни площадки в местността 
Узана и селскостопанското летище до село Асен. 

 

10. Телефонни постове  

На територията на стопанството мобилните оператори са изградили мрежи с добро 
покритие. 

 

11. Места за обръщане на противопожарна техника  

В горските територии такива места са бивши временни складове, поляни, кръстовища на 
черните автомобилни пътища и уширения за разминаване общо 50 на брой. Тези места са 
обозначени съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г. на противопожарните карти в М 1:25 000.  

 

 

12. Депа за противопожарен инвентар  

В ТП ДЛС “Мазалат” има шест противопожарни депа намиращи се в сградата на I ГСУ 
Александрово,Горски пунк Лешница,бунгало На ДЛС „Мазалат“ в с. Осетеново,разсадника в 
гр. Павел баня и административната сграда на стопанството в с.Горно сахране, които трябва 
да се поддържат в съответствие с Наредба № 8/11.05.2012 г, на Министерството на 
земеделието и храните за условията и реда за защита на горските територии от пожари. и те 
трябва да съдържат: 4 бр. гръбни пръскачки, 4 бр. кофи за вода, 10 бр. лопати, 4 бр. брадви, 
4 бр. кирки, 20 бр. тупалки, 4 бр. моторни триона, един съд с вместимост 200 л, 5 бр.мотики, 
1 бр. моторна помпа, 5 бр. съдове за питейна вода с вместимост 10л, 5 бр. железни гребла, 
5 бр. ел.фенери, радиостанции – 4 броя,  200 – метров шланг със струйник и сечение, 
съобразно използваните противопожарни  и помпи – 1 бр,облекло за гасаческите групи. 

 

 

 

13.  Организиране на патрулно -наблюдателна служба  

На територията на ТП ДГС “Мазалат” ” има изграждена  кула за противопожарно 
наблюдение в отдел  312 7.РДГ „Стара Загора“ кандидаства по проек с външно финансиране 
за изграждане на  2 броя противопожарни кули АНС(автоматични наблщдателни станции) на 
територията на ДЛС „Мазалат“ в следните отдели и подотдели 248 „м“ и 312 „7“ със 
следните координати: с.ш.420 29‘8‘.88“ и.д. 25013’49.15“/ с.ш.420 34‘57.37“ и.д. 25011’23.93“. 
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 14. Специализирани групи за гасене на пожари в горските територии  

На територията на ДЛС „Мазалат“ съществува специализирано формирование за гасене на 
пожари в горските територии създадено по реда на Закона за защита от бедствия (ЗЗБ) и 
съгласно Наредба № 8 /11.05.2012 г. – МВР, МЗХ за условията и реда за защита на горските 
територии от пожари. Специализираната група към ДЛС „Мазалат“  е от 44 човека, на 
които са осигурени лични предпазни средства и защитни облекла. 

 

15.  Превенция срещу пожари  

 
РС ПБЗН се намира в град Павел Баня. При установяване на пожар незабавно да се 

информира противопожарната служба. През пожароопасния сезон връзката с тях се 
осъществява чрез дежурства, давани от служители на стопанството, снабдени с мобилни 
телефони, МПС и съответния оперативен план. Всички предвидени противопожарни 
мероприятия ще се реализират от ТП ДЛС “Мазалат” ” само в горите държавна собственост. 
При установяване на пожар незабавно трябва да се информират противопожарните служби. 
Организацията на гасене да става по ежегодно изготвян план-график в ТП ДЛС “Мазалат” ”. 

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. ръководството на ТП ДЛС 
“Мазалат”  трябва ежегодно, преди обявяването на пожароопасния сезон, да изготви план за 
защита на горските територии от пожари, които освен посочените по-горе методи и средства 
за предотвратяване, наблюдение и борба с пожари в горските територии, да съдържа 
описание на конкретните действия, насочени към предотвратяване на факторите, 
създаващи опасност от пожари (както е посочено в Наредба № 8). 

Необходимо е всички служители и горски работници на ТП ДЛС “Мазалат” ” периодично 
да се инструктират и запознават с Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за 
защита на горските територии от пожари. 

 
Набелязаните мероприятия са достатъчни за предотвратяването, а при нужда и за 

бързото потушаване на евентуално възникнали пожари, но трябва да се изпълнят за срок до 
5 (пет) години от влизане в сила на ГСП 

 

 

 

 

ГЛАВА III 

 

ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН 
 

1. Име и местонахождение на държавното горско 

стопанство  
ДЛС “Мазалат” носи името на старопланинския връх Мазалат. В границите му попадат 

южните склонове на Троянско-Калоферският и Шипченският дял на Средна Стара планина, 
както и северните склонове на Сърнена (Източна) Средна гора. По форма територията на 
стопанството наподобява неправилен многоъгълник с максимална дължина от север на юг 
34.1 км, и от запад на изток -  27.7 км.  

В горскоадминистративно отношение устройваният обект се намира в обхвата на дейност 
на РДГ “Стара Загора”. На запад граничи с ДГС “Карлово, на север с НП Централен балкан, 
на североизток с ДЛС “Росица” и ДГС “Габрово”, на изток с ДГС ”Казанлък”, и на юг – с  ДГС 
“Чирпан” и ДЛС “Чекерица”. Извън тези граници се намира стопанисваната в горскостопанско 
и ловностопанско отношение от ДЛС “Мазалат” фазанария, разположена в границите на ДГС 
“Стара Загора”. 

Според административното деление на Република България, стопанството попада в 
границите на 2 общини и 16 землища на населени места от Старозагорска област, а 
именно: 

 



ДЛС “МАЗАЛАТ” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2021 ГОДИНА 

 

 Община гр. Павел Баня – землищата на гр. Павел Баня и селата 
Александрово, Асен, Виден, Габарево, Горно Сахране, Долно Сахране, Манолово, 
Осетеново, Скобелево, Турия, Тъжа и Търничени; 

 Община гр. Казанлък – землищата на селата Голямо Дряново, Шейново и 
Ясеново; 

 
Транспортната инфраструктура в териториалния обхват на Ловното стопанство е добре 

развита. Основната транспортна артерия е първокласният път от Републиканската пътна 
мрежа “Е – 773” (София – Бургас), както и Подбалканската жп линия. Извън района на 
стопанството, но в непосредствена близост, се намира Шипченският проход, през който 
преминава първокласният път “Е – 85”. 

Всички населени места в границите на Ловното стопанство са свързани помежду си с 
гъста мрежа от второкласни и третокласни пътища, обслужвани от редовни автобусни 
линии. Състоянието на тези пътища е лошо и затруднява автомобилните превози. 
Изградени са и се обслужват 6 жп спирки.  

Автомобилните пътища в горските територии с в различно състояние. Някои от тях са със 
стабилизирана настилка (Александрово, Габровница, Лешница) и се ползват целогодишно, 
други са в предимно лошо състояние, поради което са проходими само в сухо време.  

В някои райони от територията на ДЛС “Мазалат”, където не е водена стопанска дейност, 
част от пътищата са обрасли, има паднали мостове и разрушени водостоци, поради което са 
станали неизползваеми. 

 

 

 

1.2 Релеф  

 
Разположението на ДЛС “Мазалат” върху два различни планински масива определя 

характера на релефа в горите, попадащи върху северните и южните му склонове. 
Старопланинският масив се издига като стена на север от Розовата долина, където 

преобладават стръмните и много стръмни склонове. От основното старопланинско било се 
спускат няколко странични била, най-големи от които са разположеното западно от р.Тъжа, 
явяващо се граница с ДГС “Карлово”, както и вододела на реките Габровница и Лешница.  
   В този масив са и най-високите върхове в района: Триглав – 2276 м н.в. и Мазалат – 2197 м 
н.в. 

Средногорският масив се издига постепенно на юг от Розовата долина, като 
преобладават наклонените и по-рядко стръмните терени. От главното било на Средна гора 
на север се простират няколко по-големи била. Първото започва от вр.”Каваклийка” и върви 
успоредно на Турийска река, като служи за граница между ДЛС “Мазалат” и ДГС “Казанлък”. 
Друго по-важно било е вододелното между Турийска река и река Саплама, служещо за 
граница между ГСУ “Александрово” и ГСУ “Турия”.  

Най-високата точка на Средногорската част на стопанството се намира на вр. ”Голям 
Братан” (1235.8 м н.в.), а най-ниската - 392 м н.в. на максималното водно ниво на 
яз.”Копринка”.  

Най-високата точка в границите на ДЛС “Мазалат” е вр.”Исполин” – 1524 м н.в., намиращ 
се над отдел 675.  

Най-ниската точка е 150 м н.в. в района на фазанарията до с.Трънково – отдели № № 
1382 ÷ 1387, придадени от ДГС “Стара Загора”.  

Данни за характеризиране на релефа по надморска височина, наклон и изложение на 
дървопроизводителната площ са посочени в таблици №№ 25, 26 и 27. 

Описаните особености на релефа се отразяват върху разпределението на топлината, 
светлината, количеството на валежите и влагата, видът и богатството на почвите, а от там 
върху формирането на различните типове месторастения. 

 

Таблица № 25 
Разпределение на общата площ по наклон на терена 

 

Степени на 
наклон 

Равно 
0°-4° 

Полегато 
5°-10° 

Наклонено 
11°-20° 

Стръмно 
21°-30° 

Много 
стръмно 
над 30° 

Общо 

площ хектари 946.2 1230.0 8349.2 13748.1 4401.2 28674.7 
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проценти 3.3 4.3 29.1 48.0 15.3 100.0 

 
От казаното до тук се вижда, че държавното горско стопанство обхваща твърде 

разнообразни терени. Преобладават стръмните терени – 48.0% следвани от наклонените и 
много стръмните терени 29.1 % и 15.3 %. Равните и полегати терени заемат едва 7.6% от 
общата му площ.  

 

 

Таблица № 26 
Разпределение на общата площ 

по изложение на терена 
 

Изложение север североизток северозапад изток югоизток югозапад запад юг Всичко 

площ хектари 4194.9 3747.6 3649.7 3103.5 3568.2 3489.7 3148.4 3772.7 28674.7 

проценти 14.6 13.1 12.7 10.8 12.4 12.2 11.0 13.2 100.0 

 

Поради специфичното разположение на държавното горско стопанство се наблюдава лек 
превес на сенчестите изложения – 51.2% от дървопроизводителната му площ, като от тях 
преобладават Северните -14.6%.  Припечните изложения са равномерно разпределени.  

 

 

 

 

Таблица № 27 
Разпределение на общата площ 
по средна надморска височина 

 

 

надморска 
височина 

площ (ха) % 

351 - 400 m 501.4 1.7 

401 - 450 m 1053.9 3.7 

451 - 500 m 1393.7 4.9 

501 - 550 m 1736.2 6.0 

551 - 600 m 2062.4 7.2 

601 - 650 m 1813.6 6.3 

651 - 700 m 2201.5 7.7 

701 - 750 m 2038.3 7.1 

751 - 800 m 2578.3 9.0 

801 - 850 m 1883.5 6.6 

851 - 900 m 2244.7 7.8 

901 - 950 m 1367.2 4.8 

951 - 1000 m 1379.2 4.8 

1001 - 1050 m 819.9 2.9 

1051 - 1100 m 1240.6 4.3 

1101 - 1150 m 657.8 2.3 

1151 - 1200 m 1423.1 5.0 

1201 - 1250 m 1108.8 3.9 

1251 - 1300 m 669.5 2.3 

1301 - 1350 m 293.1 1.0 

1351 - 1400 m 138.1 0.5 

1401 - 1450 m 63.5 0.2 

1451 - 1500 m 6.4 - 
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всичко 28674.7 100.0 

 

 

 

 

 1.3 Хидроложки условия  

Хидрографската мрежа в района на ДЛС “Мазалат” е гъста, на места с големи наклони на 
надлъжните профили и променлив воден режим. 

Главно водно течение, което минава през територията на стопанството е р.Тунджа, в 
която се вливат всички реки и долове минаващи през ДЛС ”Мазалат”. Тя е с постоянен воден 
дебит с минимум през летните месеци и максимум през пролетта. На нея е построен 
яз.”Копринка”, малка част от който се намира в източната част на стопанството.  

Други по-големи водни течения в старопланинския район са реките Тъжа, Габровница,  
Лешница и Голяма Варовита. Последната се явява граница с ДГС “Казанлък”.  

Река Тъжа извира от вр. Мара Гидик, като в най-горното си течение няма голям наклон. 
Наклонът и рязко се увеличава под м. ”Козя стена”. Всички притоци на реката имат нейния 
характер, като преминавайки през скалните склонове образуват големи падове.  

Река Габровница извира под върховете Триглав и Мазалат. Първоначално тя тече в 
източна посока и склоновете й са с малък наклон.  В долната си част променя посоката си на 
юг и става буйна и стръмна. Същият характер има и река Лешница, водеща началото си от 
седловината Стара Крачана, през която преминава Ясенския проход. 

Всички старопланински реки се характеризират с буйни течения, стръмни и урвести 
склонове, което се дължи на по-честите и обилни дъждове и по-продължителното задържане 
на снежната покривка върху главната Старопланинска верига. При напускане на планинския 
склон те рязко намаляват наклона си.  

Най-големите водосбори в района на Средна гора са реките Турийска и Саплама. Те 
водят началото си от връх Голям Братан. Склоновете им са наклонени до стръмни и покрити 
с гора. 

В хидроложко отношение Средна гора се отличава с по-малко валежи, по-тънка и по-
краткотрайна снежна покривка, откъдето следва, че водните течения са с по-малък и 
непостоянен дебит, които пресъхват през лятото. 

 

1.4. Геоложки строеж и петрографски състав 

Пространственото разпространение на скалите в района на ДЛС “Мазалат” е показано в 
приложената карта на геоложките формации в М:50000. 

В Старопланинската част на стопанството най-старата геоложка формация е 
диабазфилитоидната. Скалите, които изграждат тази формация са: глинести шисти и 
филити, туфогенни утайки, брекчоконгломерати, кварцити, кварцови шисти, диабази и други. 
В скалната ерозия на диабазфилитоидната формация се е внедрила гранитоидна интрузия, 
допринесла за метаморфозата на скалите от тази ерозия. Следващата по възраст 
формация тук е триасът. Скалите, които го изграждат са варовици. Юрата е представена 
освен от варовици, още от пясъчници, песъкливо – глинести и глинести лиски и мергели. 
Гранитът се среща в долната част на старопланинския масив на запад от река Тъжа. 

Напукванията и изветрянето на скалите в този район на стопанството е много слабо. На 
много места скалите без силно изветряне се показват на повърхността, като образуват 
пространствени нелесопригодни площи, в повечето случаи урвести и непристъпни. 

Разнообразието на основни скали в района на Средна гора не е голямо. Характерни за 
района са две геоложки формации, създадени по време на главното структурообразуване - 
между късната Креда и Палеогена. Метаморфните протерозойски скали са представени от 
гнайси, филити, слюдени и амфиболови шисти, а интрузивните от южнобългарските гранити. 
Гранитът в този район е дълбоко изветрял, руши се лесно и дава едрозърнест пясък, който 
подобрява механичния състав на почвите, но същевременно ги прави лесно податливи на 
ерозия. 

Полето по течението на р.Тунджа се състои почти изцяло от кватернерни наноси – пясък, 
едър и дребен чакъл, песъчливи глини и други. 

Петрографският състав влияе и върху разпространението на различните почвени типове. 
Разнообразието на основни скали в района на ДЛС “Мазалат” не е голямо и почвеното 
разнообразие се дължи в по-голяма степен на климатичните фактори и релефа. 
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   1.1.5.  Климатични условия  

Според “География на Р.България”, Академично издателство “проф. Марин Дринов”,            
1997 год., ДЛС “Мазалат” попада в Европейско-континенталната климатична област – 
Преходно-континенталната климатична област. И в това райониране, както и направеното по 
Л. Събев и Св. Станев от 1963 год. и по Д. Димитров от 1996 год. също не са достатъчно 
прецизни с оглед на горскорастителното райониране, тъй като планинският климат не се 
разглежда като самостоятелен климатичен тип, а като районен климат или като деление от 
трета степен, с което се пренебрегва голямото му значение за горската растителност. 

Най-ниската част на стопанството попада в климатичния район на Източните 
Задбалкански полета. Южните склонове на Стара планина под 1000 м н.в. и Средногорския 
масив са разположени в Задбалканския нископланински район, а най-северната част на 
стопанството в Старопланинския район, с надморска височина над 1000 м н.в. попада в 
Умерено континенталната подобласт, Планински климатичен район, среднопланинска част. 

За охарактеризиране на климата в района на стопанството по климатични райони и 
лесорастителни подпояси са използвани данните от “Климатичен справочник на НРБ” - 1979, 
1982, 1983 год. Закономерните изменения на климата във вертикална посока водят до 
изменения и във видовия състав, производителността на насажденията и типовете 
месторастения. Според горскорастителното райониране стопанството попада в Тракийска 
област, подобласт Горна Тракия. Заема два пояса със съответните подпояси в тях, а 
именно: 

 
Т-I    –  Долен равнинно хълмист и хълмисто предпланински пояс на дъбовите гори                          
             (0÷700 м н.в.) 
 
Т-I-1  – Подпояс на крайречните и лонгозни гори (0÷700 м н.в.) 
Т-I-2  – Подпояс на равнинно – хълмистите дъбови гори (0÷500 м н.в.) 
Т-I-3  – Подпояс на хълмисто – предпланинските смесени широколистни гори  
      (500÷700 м н.в.) 
 
Т-II    – Среднопланински пояс на горите от бук и иглолистни (700÷2000 м н.в.) 
 
T-II-1 – Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (700÷1200 м н.в.) 
Т-II-2 – Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч (1200÷1700 м н.в.) 

 

      КЛИМАТИЧЕН РАЙОН НА ИЗТОЧНИТЕ ЗАДБАЛКАНСКИ ПОЛЕТА 
 
Този климатичен район се характеризира с мека зима, значително късно настъпваща 

пролет, умерено топло лято и ранно настъпваща хладна есен. Средната януарска 
температура е 0-10С. Снежната покривка не се задържа дълго и е със сравнително малка 
дебелина. През пролетта средната температура се покачва трайно над 50С към 10-15 март, 
а над 100С към 10-15 април. Валежите са между 160-190 л/кв.м. Лятото не се отличава с 
много високи температури. Около 60 дни през този сезон са със средна температура над 
200С. През есента средната температура се задържа трайно под 100С към 20-25 октомври, а 
към края на ноември под 50С. Поради котловинния характер на терена първите есенни 
мразове започват рано. В този район духат постоянни, често с голяма сила северни и 
северозападни ветрове.  

Продължителността на вегетационният период е около 6,5 месеца. В този климатичен 
район се намира незначителна горска площ (тесни ивици гора) по поречието на 
реките:Тунджа, Габровница, Тъжа и Турийска. Това са добре развиващи се елшови 
насаждения и тополови култури. Климатичните условия в района позволяват да бъдат 
създавани високоинтензивни тополови култури. 

 

ЗАДБАЛКАНСКИ НИСКОПЛАНИНСКИ КЛИМАТИЧЕН РАЙОН 
 
За този климатичен район е характерна също меката зима. Пролетта и лятото са 

сравнително хладни, а есента е чувствително по-топла от пролетта. Средната температура 
през януари е от 00С до минус 1,50С. Поради преобладанието на наклонени и стръмни 
терени абсолютните минимални температури не са много ниски, тъй като няма благоприятни 
условия за задържане на студен въздух. Валежите са между 130-200 л/кв.м, като половината 
от тях са от дъжд. Снежната покривка се задържа средно между 70 и 120 дни. През пролетта 
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средната денонощна температура се задържа трайно над 50С към 20-25 март, а над 100С 
към                 20-25 април. Няма условия за образуване на късни мразове. Валежите през 
зимата са средно         180-240 л/кв.м, а през лятото 210-270 л/кв.м. Средната температура 
на най-топлия месец юли е 180-200С, което характеризира лятото като сравнително хладно. 
Първите есенни мразове настъпват сравнително късно и не са опасни за горскодървесната 
растителност. Средните температури под 100С падат след 25 октомври, а под 50С след 20 
ноември. Ветровете в този район са непостоянни, с различна посока и сила, но 
преобладават северозападните.  

Продължителността на вегетационния период е около 6 месеца. Основните дървесни 
видове в този район са дъбовете, габърът, а на по-големите надморски височини букът, 
които образуват чисти и смесени насаждения с добър и много добър растеж. Има създадени 
и много култури от бял и черен бор, които също се развиват много добре, но на места 
страдат от мокрите есенни снегове (снеголоми и снеговали). 

 

ПЛАНИНСКИ КЛИМАТИЧЕН РАЙОН – СРЕДНОПЛАНИНСКА ЧАСТ 
 
Характерните особености на този климатичен район се отнасят предимно до силното 

понижение на температурите и увеличение на валежите. Зимата е студена, средната 
януарска температура е около минус 40С – минус 60С. Валежите са предимно от сняг, който 
образува устойчива и с голяма дебелина снежна покривка. Максималната и дебелина е към 
средата на месец февруари и достига 70-120 см. Зимата е по-продължителна за сметка на 
пролетта, която настъпва късно. Средната денонощна температура се задържа устойчиво 
над 100С едва в края на месец май. Пролетта се характеризира с честа облачност и 
значителни валежи от 210 до   300 л/кв.м. Лятото е хладно – средната температура през юли 
е от 100С до 16,50С. Сумата на валежите е от 230 до 400 л/кв.м. Есента в този климатичен 
район е най-благоприятния сезон. Температурата се задържа трайно над 100С до края на 
септември, а над 50С до края на октомври. Ветровете са чести и силни - северни и 
северозападни. Продължителността на вегетационния период е около 4 месеца. 
Сравнително неблагоприятните климатични условия в този район обуславят развитието на 
по-студоустойчиви и издържливи дървесни видове. Буковите насаждения са с по-малка 
производителност, но създадените култури от смърч, ела и бял бор се развиват много 
добре.  

 
Климатът на ДЛС “Мазалат” като цяло не се отличава с особености, които да крият 

опасни изненади за вегетацията. Вегетационните периоди са достатъчно дълги и 
благоприятни за развитието на дървесната растителност. Неблагоприятно се отразяват 
само някои екстремни климатични аномалии като: резките застудявания, особено късните 
пролетни мразове и слани, лятно-есенните засушавания и поройните дъждове. 

 
В таблици №№ 28 и 29 са дадени средните тепературни и валежни данни за 

климатичните райони и горскорастителните подпояси.  
От таблица № 28 се вижда, че късните пролетни и ранните есенни мразове настъпват 

след началото и преди края на усилената вегетация, което в отделни години води до 
измръзване и нанасяне на повреди на дървесната растителност, и трябва да се има предвид 
при стопанската дейност. Опасни са както късните пролетни мразове, които могат да 
компрометират семеносенето и да доведат до мразоизхвърляне или измръзване на младите 
леторасти, така и ранните есенни мразове, които могат да спрат преждевременно 
вегетацията на дървесните видове. 

От таблицата № 29 се вижда, че количеството на валежите както по месеци така и 
годишно е различна в различните климатични райони, като има ясно изразено увеличение с 
увеличаване на надморската височина. Това явление е и една от причините за 
разграничаване на отделните горскорастителни подпояси. 

В заключение може да се каже, че климата в ДЛС “Мазалат” се характеризира с изразени 
вертикални разлики, като стойностите на отделните климатични елементи са различни за 
ниските, средните и високите части на стопанството. 

 
 

Таблица № 28 
За средните температурни данни по климатични райони и 

горскорастителни  подпояси 

 
Климатичен район Пояс и Температура на въздуха в градуси Средна дата на трайно задържане 
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(станция) подпояс 
м н.в. 

средна 
год. 
tоС 

дни с 
температура 

над 100 

годишна 
абсолютна 
минимална 

годишна 
абсолютна 
максимална 

температура на въздуха 

пролет 
над 5оС 

есен 
под 50 

пролет 
над 10оС 

есен 
под 100 

1. На Източните I-1         
задбалкански полета 0-700 11,8 212 - 33,0 44,5 10-15.III края на XI 10-15.IV 20-25.X 
2. Задбалкански I-2         
нископланински 0-500 9 181 - 33,3 39,3 20-25.III след 20.XI 20-25.IV след 25.X 
 I-3         
 500-700 9 181 - 33,3 39,3 20-25.III след 20.XI 20-25.IV след 25.X 
 II-1         
 700-1200 6,9 154 - 26,2 36,9 - - - - 
3. Планински район II-2         
    Среднопл. част 1200-1700 4,8 113 - - - - - - 
4. Метеорологична          
станция яз.Копринка 400 м н.в. 10,7 193 - 30,5 39,2 - - - - 
5. Метеорологична          
станция х.”Мазалат” 1500 м н.в. 5,0 109 - 25,5 29,2 - - - - 

          

 

 

Таблица № 29 
За разпределение на средните сезонни и годишни суми на валежите  

  

Климатичен район 
(станция) 

Пояси и 
подпояси 

м н.в. 

Валежни суми в литри на кв.м Месец с 
максимална 

валежна 
сума 

Месец с 
минимална 

валежна 
сума 

средно 
годишно 

Дни със 
сняг 

1. На Източните и I-1     
задбалкански полета 0-700 575 29 XI II 
         
2. Задбалкански I-2     
нископланински 0-500 560 56 VI II-III 
 I-3     
 500-700 560 56 VI II-III 
 II-1     
 700-1200 831 75 VI IX 
      
3. Планински район II-2     
среднопланинска част 1200-1700 760-1150 122 VI VIII 
      
4. Метеорологична      
станция яз.Копринка  400 м н.в. 568 22 XI II 
         
5. Метеорологична       
станция х.”Мазалат” 1500 м н.в. 910 149 VI II 
      

 

     Посочените данни и особености на климата трябва да се имат предвид при провеждане 
на различните горскостопански дейности, а именно: при възобновителните сечи - за избор 
на вида, сезона и начина на извеждане на възобновителната сеч, за по-добро естествено 
възобновяване; при отгледните сечи - за поддържане на подходящ състав; при 
почвоподготовката - за времето и начина на провеждането и, за по-голямо влагонабиране; 
при залесяването - за избора на дървесни видове и сезона на извършването му, а също и за 
времето и повтаряемостта на отглеждането на културите; при провеждането на 
противопожарните мероприятия; при страничните ползвания и т.н. 

 

   1.6. Почви 

Всеки почвен тип е израз на определена съвкупност от почвообразуващи фактори, 
оказали и оказващи влияние на пoчвообразувателния процес. Така в рамките на всеки 
лесорастителен пояс съществуват един или няколко почвени типа в съответствие със 
съществуващите в миналото и днес различни съчетания на почвообразуващи фактори. В 
границите на един горскорастителен пояс и дори подпояс се срещат различни почвени 
типове при различните горскорастителни области. 

 
За характеризиране на почвените типове в района на ДЛС “Мазалат” са заложените 28 

броя почвени профили. Резултатите от заложените почвени профили са показани във 
ведомост за почвените разрези дадени в Приложение ІV. 

Почвите в стопанството са представени от следните типове и подтипове: алувиална 
наситена, алувиална ненаситена,обикновена смолница, канелена горска обикновена, кафява 
горска наситена, кафява горска ненаситена и техногенна. 
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Пространственото разположение на типовете почви е показано в приложената почвена 
карта. 

Най-голяма площ заемат канелените горски обикновени почви – 41.9%, следвани от 
кафявите горски наситени почви – 43.8% и кафявите горски ненаситени почви – 11.9% . 

Съществен морфологичен признак за определяне на типа месторастене е дълбочината 
на почвата. 

В таблица № 30 е показано разпределението на дървопроизводителната площ по 
дълбочина и тип на почвата.  

 

 

 Таблица № 30 
Разпределение на площта по почвени 

типове и подтипове и дълбочина на почвата 

 

 

Почвени 
типове 

тв.плитка плитка ср.дълбока дълбока мн.дълбока общо 
% 

средна 
дълбочина хектари 

алувиална 
наситена 

- - - 209.5 4.2 213.7 0.8 4.0 

алувиална 
ненаситена 

- - 145.8 159.8 71.3 376.9 1.3 3.8 

канелена 
горска 
обикновена 

17.5 887.9 8943.9 1780.6 192.3 11822.2 41.9 3.1 

кафява 
горска 
ненаситена 

9.1 1016.4 166.0 2169.6 - 3361.1 11.9 3.3 

кафява 
горска 
наситена 

11.9 149.2 9279.1 2913.5 - 12353.7 43.8 3.2 

техногенна - - 95.7 - - 95.7 0.3 3.0 

всичко 38.5 2053.5 18630.5 7233.0 267.8 28223.3   3.2 

% 0.1 7.3 66.0 25.6 1.0 - 100.0   

 

 

Алувиални ненацитени почви - те са с малко участие, заемат едва 0.8% от 
дървопроизводителната площ на стопанството. Разпространени са главно покрай река 
Тунджа и около водосливите на притоците и – реките Тъжа, Турийска и Габровница. Попадат 
изцяло в подпояса на крайречните и лонгозни гори T-I-1 (0-700 м н.в.). Образували са се от 
наносите, които остават след пролетното разливане на реките. При тези почви няма 
генетични почвени хпризонти. В зависимост от водните течения и повърхностния отток се 
натрупват големи количества наносен материал, който е формирал сравнително мощен 
почвен слой. Формирано е месторастене Б2(54). 

 

Алувиални наситени почви – участието им е само 1.3% от дървопроизводителната 
площ на стопанството. Те се срещат около големите водни течения. Намират се в подпояса 
на крайречните и лонгозни гори – T-I-1 (0-700 м н.в.). Аналогични са по богатство и начин на 
образуване с алувиалните почви. Формирали са се след настаняването на тревисто-ливадна 
растителност, което е довело до диференциране на генетични хоризонти. От изследванията 
се вижда, че хумусните вещества не са в значително количество – 1,690 т/ха за А хоризонт и 
намаляват в дълбочина до 0,911 т/ха. Общият азот е сравнително малко – 0,199 т/ха за А 
хоризонт, като намалява в дълбочина до 0,109 т/ха за В хоризонт. Реакцията е кисела pH – 
6,08 за А хоризонт и 5,53 за В хоризонт. Количеството усвоим фосфор е сравнително ниско – 
3,3 кг/ха за А хоризонт и 4,0 кг/ха за В хоризонт. Тези почви са дълбоки до много дълбоки и 
добре запасени с влага. Формирано е масторастене Д2(52), С3(51)..  

 
 

Смолница обикновена – тези почви заемат минимална част от дървопроизводителната 
площ. Установени са само в района на с. Трънково. Формирани са от пресъхнали еоценски 
блата. Характеризират се с мощен хумусно-акумулативен хоризонт. По механичен състав са 
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глинести до тежко песъчливо-глинести. Реакцията им е слабо кисела. Те са добре запасени 
с хранителни вещества.   

Установените месторастения са Д1(147) и Д2(58). Лесорастителните им свойства са по-
лоши в сравнение с канелените, поради неблагоприятният им воден режим.   

 

Канелени горски обикновени почви - те са с най-широко разпространение (41.9% от 
дървопроизводителната площ), като се срещат и в трите горско растителни подпояса, в 
които попада стопанството. 

Характеристиката им е направена въз основа на данните от почвени разрези №№ 1-5; 9;     
11-13; 15-17; 19; 20; 22; 23. Мощността на А хоризонт е в границите от 5 до 29 см. 
Количеството на хумуса варира от 1,04% до 3,12%. Количеството на общия азот е от 0,084% 
до 0,256%. Съдържанието на физическа глина е от 5,62% до 23,87%. А хоризонт се 
характеризира и с киселинността си (РН), която е от 4,00 до 6,85. 

В зависимост от дълбочината, богатството и влажността на почвата върху канелените 
горски почви са формирани богати, средно богати и бедни месторастения - СД2,3(55); Д2(58); 
Д2,3(62); Д1(147); СД2(141); С2,1(63); С2,1(56); С1,2(142); С1(59); В1(57); В1(64); В1,2(68); В1,2(131); 
А1,0(132); А1,2(134). 

 
 

Кафяви горски наситени почви - на територията на стопанството тези почви се срещат 
в най-високия му подпояс - този на нископланинските гори от горун, бук и ела (Т-II-1). Заемат 
43.8% от дървопроизводителната площ и са на второ място по разпространение. 
Характеристиката им е направена въз основа на почвени разрези №№ 6 и 7. 

Имат добре диференциран профил с мощност на А хоризонт от 17 до 36 см. Процентът 
на глината в А хоризонта варира от 6,75 до 23,44. Количеството на хумуса е в границите от 
2,10% до 4,28%. Количеството на общия азот е от 0,128% до 0,430%. РН на почвата в А 
хоризонт е от 5,00 до 6,2. 

В заключение може да се каже, че кафявите горски тъмни почви са дълбоки, богати на 
хумус и обуславят едни от най-богатите месторастения на територията на стопанството - 
СД2,3(70) и Д2(73) С2(71) и С2(76).. 

 

Кафяви горски ненаситени почви - както и двата предходни подтипа кафяви горски 
почви, и този подтип се среща в най-горния подпояс на територията на стопанството - (Т-II-
1). Заема 11.9% от дървопроизводителната площ. Заложен е един почвен профил върху 
тези почви № 27.  Дълбочината на А хоризонт е съответно 5 см. Физическата глина – 9,73%, 
а хумусът в                    А хоризонт 0,77%. Общият азот е 0,06%. PH на почвата в А хоризонт 
е 6,9. 

В заключение може дасе каже, че кафявите горски светли почви са бедни. На 
територията на стопанството са описани върху месторастене тип В1,2(72) и В1,2(77). 

 

 
 

 

1.7. Ерозия 

 
Силно изразени ерозионни процеси в Държавно ловно стопанство “Мазалат” не се 

наблюдават, но има отделни площи на много стръмни терени и около водосбора на реките 
върху които се наблюдават частични ерозионни процеси. Такива са площите северозападно 
от с.Шейново и с.Ясеново и водосборите на р. Тъжа и р. Габровница. Поради дейността на 
ерозията в тези райони е намалена дебелината на почвения профил и са обособени групи 
интразонални месторастения А0,1(130); В1,2(131) и А0,1(132). Те са бедни и много бедни 
месторастения върху ерозирали терени. Последните са и обект на техническия проект за 
борба с ерозията във водосбора на яз.”Копринка” и на Националната дългосрочна програма 
за борба с ерозията в РБ, разработена през 1978 год. 

На територията на ДЛС “Мазалат” ерозиралите земи са 56.8 ха (0.2% от общата площ на 
стопанството). 

Представа за степента и вида на ерозията по видове гори се добива от данните в 
таблици №№ 31 и 31А. 

 

Таблица № 31 
Разпределение на общата площ по видове гори 

и степени на ерозия 
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Група гори 
Неерозирана I II III IV V Всичко 

хектари 

иглолистни 5889.5 0.6 - - - - 5890.1 

широколистни 
високостъблени 

8908.7 - - - - - 8908.7 

издънкови за 
превръщане 

11534.8 23.6 - - 5.7 - 11564.1 

нискостъблени 943.8 - 15.2 - 12.1 - 971.1 

тополови 68.2 - - - - - 68.2 

  

Голи площи 1272.5 - - - - - 1272.5 

  

Всичко 28617.5 24.2 15.2 - 17.8 - 28674.7 

проценти 99.8 0.1 - - 0.1 - 100.0 

 

 

 

Таблица № 31А 
Разпределение на общата площ по видове гори и видове ерозия 

(разпространение на ерозията) 

 

Група гори 

Без 
ерозия 

Площна Струйчеста Браздова Ровинна Дълбочинна Всичко 

хектари 

иглолистни 5890.1 - - - - - 5890.1 

широколистни 
високостъблени 

8908.7 - - - - - 8908.7 

издънкови за 
превръщане 

11534.8 29.3 - - - - 11564.1 

нискостъблени 943.8 27.3 - - - - 971.1 

тополови 68.2 - - - - - 68.2 

  

Голи площи 1272.5 - - - - - 1272.5 

  

Всичко 28618.1 56.6 - - - - 28674.7 

Проценти 99.8 0.2 - - - - 100.0 

 

 

1.8. Растителност 

Територията на ДЛС “Мазалат” обхваща голям диапазон от надморски височини от                    
350 м н.в. до 1450 м н.в. В тези граници попадат два пояса и пет подпояси според горско - 
растителното райониране на страната от проф. Захариев и колектив. 

 
Т-I     - Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори                    
           (0-700 м н.в.) 
Т-I-1  - Подпояс на крайречните и лонгозни  гори (0-700 м н.в.) 
Т-I-2  - Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори (0-500 м н.в.) 
Т-I-3  - Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори (500-700 м 

н.в.) 
Т-II    - Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни (700-2000 м н.в.) 
Т-II-1 - Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела (700-1200 м н.в.) 
Т-II-2 - Подпояс на среднопланинските гори от бук, ела и смърч (1200-1700 м н.в.) 
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Горската растителност на територията на стопанството е разнообразна. Тук намират 
условия за растеж и развитие голям брой горскодървесни, храстови и тревни видове, по-
важни от които са: 

 
Интродуцирани иглолистни:  
Бял бор - Pinus silvestris L. 
Черен бор - Pinus nigricans Host. 
Дуглазка - Pseudotsuga douglasii 
Смърч - Picea excelsa Bink. 
Веймутов бор - Pinus strobus 
Ела - Abies alba Mill. 
Европейска лиственица - Larix europaea 
Атласки кедър - Cedrus atlantica 
Бяла мура - Pinus peace 
Черна мура - Pinus heldreichii 
Деодарски кедър - Cedrus deodara 

Сребрист смърч - Picea pungens 
Широколистни:  
Бук - Fagus silvatica L. 
Габър - Caprinus betulus L. 
Зимен дъб - Quercus sessiliflora L. 
Благун - Quercus conferta Kit. 
Цер - Quercus cerris 
Полски бряст - Ulmus campestris 
Планински ясен - Fraxinus excelsior L. 
Трепетлика - Populus tremula 
Явор - Acer pseudoplatanus L. 
Мъждрян - Fraxinus ornus L. 
Орех - Juglans regia 
Космат дъб - Quercus pubescens Willd. 
Келяв габър - Carpinus orientalis Lam. 
Брекина - Sorbus torminalis 
Воден габър - Ostria carpinifolia Scop. 
Черна елша - Alnus glutinosa Garth. 
Сребролистна липа - Tilia argentea Desf. 
Клен - Acer campestre L. 
Дребнолистна липа - Tilia parvifolia Ehrh. 
Череша - Cerasus avium Mench. 
Шестил - Acer platanoides L. 
Бяла топола - Populus alba L. 
Бяла върба - Salix alba L. 
Летен дъб - Quercus robur 
Планиски бряст - Ulmus montana 
Плачуща върба - Salix babylonica 
Джанка - Prunus cerasifera 

Обикновен кестен - Castanea sativa 
Круша - Pyrus comunis 
Едролистна липа - Tilia grandifolia 
Мекиш - Acer tataricum L. 
Източен чинар - Platanus orientalis L. 
Полски ясен - Fraxinus oxycarpa 
Черна топола - Populus nigra 
Киселица - Malus silvestris 
Интродуцирани широколистни:  
Червен дъб - Quercus rubra L. 
Бреза - Betula alba L. 
Акация - Robina pseudoacacia 
Американски ясен - Fraxinus americana 
Евроамерикански тополи - Bachelieri,Regenerata,R-16 Robusta,Vernirubens 
Италиански тополи - I-214 
Миризлива върба - Elagnus angustifolia 
Гледичия тришипа - Gleditsia triacanthos 
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Храсти:  

Леска - Coryulus avelana L. 
Люляк - Syringa vulgaris L. 
Глог - Crataegus monogina Yacq. 
Дрян - Cornus mas L. 
Трънка - Prunus spinosa L. 
Драка - Paliurus aculeatus 
Ива - Salix caprea L. 
Чашкодрян - Evonimus europaea L. 
Бръшлян - Hedera helix L. 
Птиче грозде - Ligustrum vulgare L. 
Черен бъз - Sambucus nigra L. 
Шипка - Rosa canina L. 
Смрадлика - Rhus cotinus L. 
Малина - Rubus idaeus L. 
Къпина - Rubus caesius L. 

Мечо грозде - Arctostaphilus uva - ursi L. 
Черна боровинка - Vaccinium myrtillus L. 
Червена боровинка - Vaccinium vitis idaea 
Смрика - Juniperus communis L. 
Хвойна - Juniperus oxycedrus L. 
Бодливолистен джел - Ilex aguifolium 
и други.  
Тревни:  
Планинска власатка - Festuca montana M.B. 
Острица - Carex silvatica Huds. 
Еньовче - Galium silvatiсum L. 
Ежова главица - Dactilis glomerata L. 
Дебрянка - Sanicula europaea L. 
Заешки киселец - Oxalis acetosella L. 
Заешка сянка - Asparagus tenuifolius Lam. 
Здравец - Geranium silvaticum L. 
Иглика - Primula oficinalia L, Hill. 
Камбанка - Campanula ranunculoides L. 
Жълт кантарион - Hуpericum perforatum L. 
Копитник - Asarum europaeum L. 
Коприва - Urtica dioica L. 
Зъбник - Dentarium bulbifera L. 
Лазаркиня - Asperula odorata L. 
Лудо биле - Atropa belladonna L. 
Лютиче - Ranunculus ficaria L. 
Женска папрат - Athyrum filix - femina Roth. 
Мащерка - Thymus glabrescens Willd. 
Медуница - Pulmunavis oficinalis L. 
Миши уши - Hieracium cymosum L. 

Горска млечка - Euphorbia amygdaloides L. 
Мъжка папрат - Nephrodium filix - max Rih. 
Напръстник - Digitalis grandiflora Mill. 
Незабравка - Myosotis silvatica Hofm. 
Орлова папрат - Pteridium aquilinium Kunh. 
Овсига - Bromus ramosus Huds. 
Нокът - Lonicera efrusca Sauti. 
Горска острица - Carex silvatica L. 
Бял равнец - Achillea millefolium. 
Риган - Origanum vulgare L. 
Светлика - Lusula silvatica maxima Huds. 
Горска слабонога - Jmpatiens noli-tangere L. 
Горска теменуга - Viola silvestris Lam. 
Горска ягода - Fragaria vesca L. 
и други.  
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В подпояса на крайречните и лонгозни гори по поречието на р. Тунджа и р. Габровница са 
създадени тополови култури от И-214, Вернирубенс, Регенерата и Бахелиери с участие на 
бяла топола, върба, елша, черна топола и летен дъб. 

В подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори преобладават чисти и смесени 
насаждения от зимен дъб, липи, благун, цер и габър с участието на мъждрян, клен, келяв 
габър, череша и други. Създадени са култури от червен дъб, черен бор, бреза, а на северни 
изложения във високите части на подпояса от бял бор. 

В подпояса на хълмисто-предпланинските смесени широколистни гори преобладават 
насаждения от зимен дъб, бук, габър в състава на които участват още благун, цер, череша, 
явор, планински ясен, клен, мъждрян, келяв габър и други. 

Създадени са култури от бял и черен бор, зелена дуглазка ела и издънкова растителност. 
Подпояса на нископланинските гори от горун, бук и ела е зает от чисти и смесени 

насаждения от бук, зимен дъб и габър в състава на които участват още явор, шестил, 
череша, липи, клен, брекина и други. 

Подпояса на среднопланинските гори от бук, ела и смърч е зает предимно от естествени 
букови насаждения примесени с явор, габър, зимен дъб, планински ясен и други. Създадени 
са култури от бял бор, смърч, бяла мура и ела.  

На типично букови месторастения на много места са създадени култури от бял бор, 
смърч, зелена дуглазка и ела, които в по-голямата си част са се превърнали в иглолистно 
широколистни култури с участие на семенни широколистни видове 4-5 десети. 

 

 

1.9. Типове месторастения 

Типът горско месторастене се разглежда като основна таксономична единица, формирана 
под въздействието на климатичните и хидрологични условия. Той обединява 
дървопроизводителните площи с еднакъв ефект и относително еднакви екологични условия, 
които обуславят и еднородност в състава и продуктивността на дървостоя. 

При относително еднороден климат типовете месторастения се определят на базата на 
подтиповото разнообразие на генетичния тип почва, релефа и изложението. 

Типовете месторастения и площите им, установени върху дървопроизводителната площ 
на ДЛС “Мазалат”, са дадени в таблица № 32. 

В ДЛС “Мазалат” са установени общо 28 типа месторастения. 
Територията на стопанството попада в Тракийска горскорастителна област (Т) и 

следните пояси и подпояси: 
 
 

Т-І-1 Подпояс на крайречните и лонгозни гори  
 
 

С3(51) – Крайречно, влажно, алувиална наситена 

              почва (върбово-тополово) 
 
Това месторастене заема 13,4 ха от дървопроизводителната площ на стопанството. 

Среща се на различни изложения, главно по поречието на р. Тунджа. Почвите са дълбоки, 
влажни с плитко разположени подпочвени води (1-2 м). Обуславя върбово-тополово 
месторастене. 

Естевствената растителност е от чисти и смесени издънкови насаждения от черна елша, 
бяла върба, летен дъб, орех, габър и други. Тук са създадени и тополови култури. 

Бъдещата стопанска дейност ще бъде насочена към създаване на тополови култури от 
подходящи бързорастящи клонове, както и към стопанисване на насажденията заети от 
естествена растителност. 

 

Д2(52) – Крайречно, свежо, на алувиална наситена почва  

              (типично тополово) 
 
Това месторастене заема 188.4 ха, или 0,7% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се предимно на южни и югоизточни изложения на равнинни терени, по 
поречието на р. Тунджа и притоците й, и реките Габровница и Турийска. Почвата е 
алувиална наситена, дълбока до много дълбока, богата, свежа, с ниво на подпочвените води 
до 1-2 м. Обуславя типично тополово месторастене. 
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Естевствената растителност е от чисти и смесени издънкови насаждения от черна елша и 
бяла върба. Тук са създадени и култури от бял бор, черен бор, източен чинар, орех, акация, 
тополи и др. 

 

С2(53) – Крайречно, свежо, на алувиална наситена почва 

(дренирано тополово)  
 
Това месторастене заема 174.8 ха, или 0,6% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се покрай реките. Месторастенето е среднобогато, на алувиална свежа 
почва. Растителността и оптималният бъдещ състав не се различават от тези на 
предишното месторастене. 

 

В2(54) – Крайречно, свежо, на алувиална ненаситена почва 

               (условно тополово) 

Това месторастене заема 104.4 ха, или 0,4% от дървопроизводителната площ на 
стопанството. То е по-бедно и с голям процент камъни и пясък в почвения слой. Почвата е 
среднодълбока, с плитко разположени подпочвени води (до 3 м).  

Естествената растителност е от чисти и смесени издънкови насаждения от черна елша, 
бяла върба, топола, клен, полски бряст, мъждрян и други. Тук са създадени култури от бял 
бор, черен бор, орех, И-214, които се характеризират с ниска продуктивност. 

Бъдещата стопанска дейност ще бъде насочена към правилното стопанисване на вече 
създадените култури и насаждения, както и към създаване на нови тополови култури от 
подходящи местни бързорастящи клонове.  

 
 

Т-І-2 Подпояс на равинно-хълмистите дъбови гори  
 

СД2,3(55) - Свежо до влажно, на канелена обикновена горска  

почва  
 
Това месторастене заема 49.8 ха или 0,2% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се на полегати терени, главно на сенчести изложения. Почвата е 
канелена горска обикновена, дълбока, слабо каменлива, глинесто-песъчлива, свежа до 
влажна. 

Естествената растителност е от чисти и смесени издънкови насаждения от черна елша, 
зимен дъб, цер, акация, габър и други. Малка част е заета от семенни насаждения от летен 
дъб и черна елша. Тук са създадени и култури от тополи, бял бор, черен бор, червен дъб и 
акация.   

Бъдещата стопанска дейност ще бъде насочена към постигането на оптимален бъдещ 
състав и висока продуктивност.  

 

С2,1(56) - Свежо до сухо, на  канелена обикновена горска почва  
 
Това месторастене заема 1443.4 ха или 5,2% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се на наклонени до стръмни терени, главно на сенчести изложения. 
Почвата е канелена горска обикновена, дълбока до средно дълбока, средно богата. По 
механичен състав е глинесто-песъчлива до песъчлива.  

Естествената растителност е от семенни насаждения от бял бор, черен бор, летен дъб, 
зимен дъб, благун, цер, акация и други. Голяма част от площта е заета от издънкови 
насаждения от акация, зимен дъб, цер и др. Тук са създадени култури от черен бор, бял бор, 
червен дъб, зимен дъб, орех, акация, тополи и др.  

Бъдещата стопанска дейност ще бъде насочена към запазване на смесения състав на 
широколистните гори и постигане на оптимална производителност - II-III бонитет.  

 

В1(57) - Сухо, на обикновена канелена горска почва  
 



ДЛС “МАЗАЛАТ” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2021 ГОДИНА 

 

Това месторастене заема 19.9 ха или 0,1% от дървопроизводителната площ. Почвата е 
плитка, каменлива. Заема сравнително стръмни терени. Месторастенето е определено като 
бедно и сухо.  

Настоящата растителност се състои от черборови култури и издънкови насаждения от 
благун, мъждрян и келяв габър от бившия стопански клас за Реконструкция.  

 
 

С1(59) - Сухо, на обиновена канелена горска почва  
 
Това месторастене е сравнително по-малко по площ. Заема 26.9 ха или 0,1% от 

дървопроизводителната площ. Среща се на наклонени терени и припечни изложения. 
Почвата е канелена горска обикновена, средно дълбока, средно каменлива. По механичен 
състав е глинесто-песъчлива. Месторастенето се характеризира с данните от почвен 
профил № 28. 

Настоящата растителност е от бялборови и черборови култури, като малка площ е заета 
от чисти и смесени издънкови насаждения от акация и цер.  

Бъдещата стопанска дейност ще бъде насочена към постигането на оптимален бъдещ 
състав и висока продуктивност.  

 

Д1(147) - Сухо, на обикновена канелена горска почва   
 
Месторастенето заема 75.6 ха или 0.4% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се на равнинни до наклонени терени предимно на припечни 
изложения. Почвата е канелена горска обикновена, дълбока, слабо каменлива. По 
механичен състав е средно песъчливо-глинеста.  

Растителността е от чисти и смесени издънкови насаждения от благун, цер, летен дъб, 
полски бряст, полски ясен, американски ясен, акация и др.  Създадени са също култури от 
ела, смърч, бял бор, черен бор, червен дъб, акация, полски ясен, топола и др.  

Бъдещата стопанска дейност ще бъде насочена към запазване и възстановяване на 
естествената дървесна растителност и правилното стопанисване на създадените култури.  

 

Т-І-3 - Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени    

          широколистни гори  
 

Д2,3(62) - Свежо до влажно, на обикновена канелена горска почва   
 
Заема 523.9 ха или 1.9% от дървопроизводителната площ на стопанството. Среща се на 

полегати и наклонени терени, на сенчести изложения. Почвите са много дълбоки до 
дълбоки, слабо до средно каменливи. Обуславят богато месторастене. 

Естествената дървесна растителност е главно от издънков зимен дъб, по-рядко бук, 
габър и черна елша в състава на които участвуват още благун, сребролистна липа, 
трепетлика, върба и други. Малка площ е заета от семенен габър и бук. Има създадени 
култури от черен и бял бор с участие на веймутов бор и зелена дуглазка. Създадени са и 
широколистни култури от червен дъб, зимен дъб, орех, цер и черна елша. 

Бъдещата горскостопанска дейност ще бъде насочена към постигане на оптимален 
бъдещ състав и продуктивност от I и II бонитет. Това ще бъде постигнато чрез провеждане 
на подходящи сечи. 

 

С2,1(63) - Свежо до сухо, на обикновена канелена горска почва   
 
Това месторастене заема 5741.2 ха, или 20,9% от дървопроизводителната площ. Среща 

се на наклонени и стръмни терени на различни изложения. Почвата е канелена горска 
обикновена, средно дълбока, слабо до средно каменлива. По механичен състав е песъчлива 
до глинесто-песъчлива.  

Естествената растителност е основно издънкова. Състои се от насаждения от зимен дъб, 
по- рядко благун, цер, бук, габър, акация и др., с известно участие на сребролистна липа, 
бяла върба, орех, мъждрян, трепетлика, воден габър, череша и др. Има и малко семенни 
насаждения от бял бор, черен бор, бреза, зимен дъб, цер, бук и габър. Създадени са и 
култури от черен бор,  бял бор, смърч и зелена дуглазка. Създадени са също и 
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широколистни култури от летен дъб, благун, зимен дъб, червен дъб, цер, бреза, орех, 
кестен, акация и трепетлика.  

В бъдеще горскостопанските мероприятия ще бъдат насочени към запазване на 
съществуващите естествени и изкуствени широколистни дървостои. Същото се отнася и до 
иглолистните култури от чуждестранни видове. Други цели на бъдещите мероприятия ще 
бъдат подобряването на сегашното състояние на насажденията и културите, постигането на 
оптимален бъдещ състав на дървостоите и оптимална продуктивност от II-III бонитет, което 
отговаря на потенциалните възможности на месторастенето. 

 

В1(64) - Сухо, на обикновена канелена горска почва  

 
Месторастенето заема 631.1 ха, или 2.3% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се на сравнително стръмни склонове и била, предимно на припечни 
изложения. Почвата е канелена горска обикновена, плитка и силно каменлива. По механичен 
състав е глинесто-песъчлива до песъчлива. Месторастенето се характеризира с данните от 
почвени профили №№ 6, 9, 11. 

Срещащата се тук естествена растителност е основно от келяв габър, по-малко издънков 
зимен дъб, благун, габър, акация и мъждрян, съпътствани от сребролистна липа, цер, орех, 
клен, круша и череша. След реконструкция са създадени култури от черен и бял бор, 
атласки кедър, сребролистна липа и акация. Сегашният бонитет на дървостоите е ІV-V 
бонитет, което означава, че продуктивността на повечето от тях не съответствува на 
потенциалните възможности на месторастенето. 

Бъдещите горскостопански мероприятия ще бъдат насочени към съхраняване и 
подобряване на специфичните функции на насажденията, поддържане на биологичната им 
устойчивост и запазване на видовото разнообразие.  

 
 

Т-ІІ-1 - Подпояс на нископланинските гори от горун,  

           бук и ела  
 

С1,2(142) - Сухо до свежо, на обикновена канелена горска почва   
 
Това месторастене заема 1809.8 ха или 6,6% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се предимно на припечни изложения и различни наклони. Почвата е 
средно дълбока, слабо до средно каменлива.  

Формираната естествена растителност е от чисти и смесени издънкови насаждения от 
зимен дъб и по-малко от бук, габър и акация, в състава на които участват благун, цер, клен, 
сребролистна липа, череша и др. Тук са създадени и култури от бял бор, черен бор, дуглазка 
ела, зимен дъб, бреза и акация. Продуктивността на по-голямата част от дървостоя е от III - 
V бонитет, което означава че продуктивността на част от тях не отговаря на потенциалните 
възможности на месторастенето.  

В бъдеще горскостопанската дейност ще бъде насочена към запазване и подобряване 
състава на естествените насаждения с цел постигането на оптималния бъдещ състав и 
продуктивност от II-III бонитет. 

 

СД2,3(67) – Свежо до влажно, на обикновена канелена горска почва   

 
Това месторастене заема 807.9 ха или 2,9% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се предимно на сенчести изложения и различни наклони. Почвата е 
канелена горска обикновена, дълбока и слабо каменлива, глинесто песъчлива до песъчлива. 

Естествената растителност е предимно издънкова. Формирана е от чисти и смесени 
издънкови насаждения от зимен дъб, бук и габър, съпътствани от цер, сребролистна липа и 
трепетлика. Срещат се и чисти и смесени семенни насаждения от бук и габър. Незначителна 
площ е заета от култури от бял бор и зимен дъб.   

Бъдещите горскостопански мероприятия ще бъдат насочени към запазване на 
съществуващите естествени насаждения, подобряване на тяхното състояние и достигане на 
оптималния бъдещ състав. Това ще бъде постигнато чрез проектираните мероприятия.  

 

В1,2(68) - Сухо до свежо, на обикновена канелена горска почва  
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Това месторастене заема 327.5 ха, или 1,2% от дървопроизводителната площ на 
стопанството. Среща се по изпъкналите форми на терена - била и стръмни склонове, на 
припечни, по-рядко сенчести изложения. Почвата е плитка, средно до силно каменлива.  

Естествената растителност е от издънков зимен дъб, габър, акация, келяв габър, 
сребролистна липа, полски бряст и др. Създадени са и култури от бял бор, черен бор, 
атласки кедър и зимен дъб.  

Бъдещата горскостопанска дейност ще бъде насочена към запазване на съществуващата 
естествена растителност и подобряване на видовия състав.  

 
 

ВС2,3(69) – Крайречно, свежо до влажно, на алувиална 

ненаситенапочва  
 
Това месторастене заема много малка площ – 4,8 ха от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Разположено е на средно наклонен терен, с южно изложение, върху дълбока и 
средно каменлива почва.  

Естествената растителност е от издънков габър, акация, бяла върба, черна елша и орех.  
 

СД2,3(70) - Свежо до влажно, на  кафява горска наситена почва  
 
Заема 4240.7 ха, или 15.4% от дървопроизводителната площ. Почвата е кафява горска 

наситена, дълбока, слабо каменлива. По механичен състав е глинесто-песъчлива до тежко 
песъчливо-глинеста. Среща се на сенчести, по-рядко припечни изложения в горната част на 
склоновете. 

На този тип месторастене растат елитните букови гори на стопанството, в състава на 
които участват габър, явор, дива череша, едролистна липа, джел, брекина, зимен дъб, бял 
бор, дуглазка ела и др. Част от площта е заета и от издънков зимен дъб, габър и воден 
габър. Тук има създадени култури от бял бор, ела, смърч, дуглазка ела, европейска 
лиственица, бук и габър.  

В бъдеще горскостопанските мероприятия ще бъдат насочени към запазване на 
съществуващите естествени и изкуствени дървостои. Предвижда се постигане на оптимален 
бъдещ състав и продуктивност от I-II бонитет, което отговаря на потенциалните възможности 
на месторастенето. 

 

С2(71) - Свежо, на  кафява горска наситена почва  

 
Това месторастене е широко разпространено в района на стопанството, като заема 

7187.8 ха, или 26.2% от дървопроизводителната площ. Среща се на различни изложения, на 
наклонени и стръмни терени. Почвата е кафява горска наситена, средно дълбока, слабо до 
средно каменлива и свежа.  

Тук са формирани чисти и смесени насаждения от бук, габър, бял бор и смърч, а в по-
ниските райони от зимен дъб. В състава им участват още трепетлика, явор, череша, круша, 
джанка, брекина, орех, сребролистна липа и др. Създадени са и голям брой култури от бял 
бор, черен бор, веймутов бор, ела, дуглазка ела, смърч, бреза, бук и акация. Сегашния 
бонитет на дървостоите е предимно ІІ-V, което означава, че продуктивността на част от тях 
не отговаря на потенциалните възможности на месторастенето. 

В бъдеще горскостопанските мероприятия ще бъдат насочени към запазване на 
съществуващите дървостои, като се предвижда постигане на техния оптимален състав и 
продуктивност от II-III бонитет. 

 

В1,2(72) - Сухо до свежо, на кафява горска ненаситена почва  
 
Месторастенето заема 1216.8 ха, или 4.4% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се главно на припечни изложения, на наклонени, стръмни и изпъкнали 
форми на терена. Почвата е плитка, средно до силно каменлива.  

По-голямата част от насажденията са издънкови чисти и смесени от бук, зимен дъб, 
габър, акация, келяв габър, воден габър, космат дъб, мъждрян и др. Незначителна площ е 
заета от семенен бук и габър. Тук има създадени култури от бял и черен бор.  

Бъдещите мероприятия в насажденията на това месторастене ще бъдат насочени към 
запазване и подобряване на оптималния бъдещ състав и висока продуктивност. Вече 
създадените иглолистни култури ще бъдат отглеждани с цел тяхното оптимизиране. 
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Т-ІІ-2 - Подпояс на среднопланинските гори от бук,  

           ела и смърч  
 

Д2(73) - Свежо,  кафява горска наситена почва   
 
Това месторастене заема 738.8 ха или 2.7% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се предимно на сенчести изложения и различни наклони, основно в 
горните части на склона. Почвата е кафява горска наситена, дълбока, слабо до средно 
каменлива. По механичен състав е глинесто песъчлива до песъчлива.  

Естествена растителност е от чисти и смесени насаждения от семенен бук, в състава на 
които участват явор, габър, смърч и ела. Преобладаващи са насажденията от II и III бонитет. 
Тук са създадени и чисти и смесени култури от смърч, съпътстван от бял бор и ела, с много 
висока производителност – I бонитет.  

В бъдеще горскостопанската дейност ще бъде насочена към запазване на 
съществуващите естествени насаждения и повишаване на тяхната производителност до I – 
II бонитет. Вече създадените иглолистни култури ще бъдат отглеждани с цел тяхното 
оптимизиране и запазване на високата производителност.  

 

С2(75) - Свежо, на кафява горска наситена почва   
 
Това месторастене заема 2028.1 ха или 7,4% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се на наклонени и стръмни терени с различно изложение, предимно в 
горната част на склона. Почвата е кафява горска наситена, средно дълбока и средно 
каменлива.  

Този тип месторастене е заето предимно от естествени букови насаждения – чисти и 
смесени, в състава на които влизат: габър, явор, череша, клен, планински ясен, офика, бял 
бор, смърч и др. Малка част от площта е заета от букови насаждения с издънков произход.  

Създадени са и култури от смърч, ела, зелена дуглазка, бяла мура, бял бор и бук. 
Насажденията са със сравнително добра производителност - II и III бонитет.  

В бъдеще горскостопанската дейност ще бъде насочена към запазване на 
съществуващите естествени насаждения и подържане на добрата им производителност. 
Същото се отнася и за вече създадените култури. 

 

С2,3(76) – Свежо до влажно, на  кафява горска наситена почва   
 
Това месторастене заема 32.9 ха или 0,1% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се на припечни изложения и различни наклони. Почвата е кафява 
горска маситена, средно дълбока, средно каменлива, свежа до влажна.  

Съществуващата в момента растителност е от семенен бук, габър и явор. Има създадени 
култури от смърч, с участие на бял бор. Производителността е I – II бонитет.  

В бъдеще мероприятията ще бъдат насочени към запазване и възстановяване на 
естествената растителност и отглеждане на създадените култури.   

 

В1,2(77) – Сухо до свежо, на  кафява горска ненаситена почва   
 
Това месторастене заема 7.4 ха или 0,1% от дървопроизводителната площ на 

стопанството. Среща се на припечни изложения, на сравнително стръмни терени и по 
билата. Почвата е кафява горска ненаситена, плитка до средно дълбока, силно каменлива.  

Това месторастене е заето от букови насаждения с ниска производителност – IV бонитет, 
съпътствани от явор, ива, трепетлика и др.  

В бъдеще горскостопанската дейност ще бъде насочена към запазване на 
съществуващата естествена растителност и подобряване производителността в 
съответствие с потенциала на месторастенето. 

Освен описаните месторастения в този подпояс се срещат още: А;АВ1(130) – група 
месторастения на каменливи и скални склонове с площ 18.8 ха, или 0,1% от 
дървопроизводителната площ на стопанството, В1;1,2;2(133) - група сухи и свежи 
месторастения на слабо до средно ерозирани почви, с площ съответно 23.6 ха и 0.1% от 
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дървопроизводителната площ, и А1,2(134) – сухо до свежо, на средно и средно до силно 
ерозирана почва, с площ  33.0 ха, или 0.3% от дървопроизводителната площ.  

 

 

 

 

 

 

Таблица № 32 
за разпределение на дървопроизводителната площ на държавното горско стопанство 

по типове месторастения, горскорастителни области, подобласти, пояси, подпояси 
 

Горскорастителна област, подобласт, пояс, подпояс Съкратено Площ  
Тип месторастене обозначение ха % 

Тракийска горскорастителна област Т   

Горскорастителна подобласт – Горна Тракия ГТ   

Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински  пояс     
на дъбовите гори (0-700 м н.в.) Т-I   

Подпояс на крайречните и лонгозни гори    
(0-700 м н.в.) Т-I-1   

51.Крайречно, влажно, на ливадно-блатна и     
   Алувиална наситена почва (върбово тополово) С3 13,4 - 

52.Крайречно, свежо, на алувиална наситена почва    
   (типично тополово)  Д2 188.4 0,7 

53.Крайречно, свежо, на алувиална наситена почва    
   (дренирано тополово) С2 174.8 0,6 

54.Крайречно, свежо, на алувиална ненаситена почва    
   (условно тополово) В2 104.4 0,4 

Подпояс на равнинно-хълмистите дъбови гори     
(0-500 м н.в.) Т-I-2   

55.Свежо до влажно, на обикновена канелена горска почва СД2,3 49.8 0,2 

56.Свежо до сухо, на обикновена канелена горска почва    
    С2,1 1443.4 5,2 

57.Сухо, на обикновена канелена горска почва В1 19.9 0,1 

59.Сухо, на обикновена канелена горска почва,    
   излужена смолница и сива горска почва  С1 26.9 0,1 

147.Сухо на обикновена канелена горска почва и    
     Д1 75.6 0.3 

Подпояс на хълмисто-предпланинските смесени широколистни    
гори (500-700 м н.в.) Т-I-3   

62.Свежо до влажно, на обикновена канелена горска почва Д2,3 523.9 1.9 

63.Свежо до сухо, на обикновена канелена горска почва С2,1 5741.2 20.9 

64.Сухо, на обикновена канелена горска почва    
    В1 631.1 2.3 

Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни    
(700-2000 м н.в.) Т-II   

Подпояс на нископланинските гори от горун, бук и ела    
(700-1200 м н.в.) Т-II-1   

67.Свежо до влажно, на обикновена канелена горска почва СД2,3 807.9 2,9 

68.Сухо до свежо, на обикновена канелена горска почва В1,2 327.5 1,2 

69.Крайречно, свежо до влажно, на алувиална ненаситена почва    
 ВС2,3 4,8 - 

70.Свежо до влажно, накафява горска наситена почва СД2,3 4240.7 15.4 

71.Свежо, на  кафява горска наситена почва С2 7187.8 26.2 

72.Сухо до свежо, на  кафява горска ненаситена почва В1,2 1216.8 4.4 

142.Сухо до свежо, на обикновена канелена горска почва С1,2 1809.8 6,6 

Подпояс на средноланинските гори от бук, ела и смърч    
(1200-1700 м н.в.) Т-II-2   

73.Свежо, на  кафява горска наситена почва Д2 738.8 2.7 

75.Свежо, на  кафява горска наситена почва  С2 2028.1 7,4 

76.Свежо до влажно, на  кафява горска ненаситена почва С2,3 32.9 0,1 

77.Сухо до свежо, на  кафява горска ненаситена почва В1,2 7.4 - 

Месторастения на каменливи  и скални склонове    

(сипеи, грохоти, морени)    

Високопланински пояс (над 1800-2200 м н.в.) Т-II   

130.На каменливи и скални склонове А,АВ1 18.8 0,1 

Месторастения на ерозирани почви    

Долен равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс    
на дъбовите гори (0-800 м н.в.) Т-I   
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131.Група сухи, сухи до свежи и свежи месторастения,          
     на слабо или средно ерозирани почви В1;1,2;2 0.2 - 

Среден планински пояс на горите от бук и иглолистни    

(600 (800)-1800 (2200) м н.в.) Т-II   

133.Група сухи и свежи месторастения на слабо или    
    средно ерозирани почви В1;1,2;2 23.6 0,1 

134.Сухо до свежо, на средно или средно до силно     

    ерозирана почва А1,2 33.0 0.1 

Всичко дървопроизводителна площ  27470.7 100.0 

Горскорастителна област, подобласт, пояс, подпояс Съкратено Площ  

 

 

1.1.10. Очакваем технико-икономически ефект 

Съставянето на горскостопанския план на типологична основа позволява да се определи 
оптимален бъдещ състав за всяко насаждение. Този оптимален бъдещ състав отговаря на 
екологичните фактори на месторастенето и предполага значително по-висока 
продуктивност. Чрез целевия състав или бъдещето разпределение на площите по дървесни 
видове и по бонитети се цели да се постигне увеличение на дървесния прираст и съответно 
на дървесния запас. Като се съпоставят сегашният и бъдещият оптимален запас може да се 
получи представа за ефекта от предвидените мероприятия. На практика сравнението е 
невъзможно, поради което се налага използването на условни единици - условен общ 
усреднен прираст. За тази цел всички сегашни дървесни видове са приведени към 100 
годишна възраст и нормална пълнота 1.0. По опитни таблици е изчислен условният общ 
среден зрелостен прираст на сегашните дървостои. От предвижданията за оптималните 
бъдещи състави за отделните типове месторастения се правят същите изчисления и се 
установява общ зрелостен прираст отделно за залесената площ и общо за 
дървопроизводителната площ на държавно ловно стопанство “Мазалат”. Резултатите от 
тези изчисления и сравнението на размера на условния общ зрелостен прираст при 
сегашния и оптималния бъдещ състав на горите се виждат в таблица   № 33. 

 

Таблица № 33 
Размер на условния общ среден зрелостен прираст 

по дървесни видове и бонитети при сегашния и бъдещ състав на гората 
Държавна собственост 

Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст 
на 1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

  

ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 

  

Бял бор 

I 8.7 26.2 228 380.1 3307 380.1 3307 

II 7.5 329.3 2470 598.3 4487 599.4 4496 

III 6.2 1024.6 6353 741.1 4595 741.8 4599 

IV 4.9 590.0 2891 101.6 498 101.6 498 

V 3.7 4.7 17 1.3 5 1.3 5 

Всичко 1974.8 11959 1822.4 12892 1824.2 12905 

  

Смърч 

I 11.4 876.5 9992 734.4 8372 734.4 8372 

II 9.1 81.2 739 191.3 1741 191.3 1741 

III 7.1 0.1 1 23.9 170 23.9 170 

IV 5.5 1.0 6 1.7 9 1.7 9 

V - - - - - - - 

Всичко 958.8 10738 951.3 10292 951.3 10292 

  

Черен бор I 8.7 9.1 79 91.6 797 91.6 797 
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Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст 
на 1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

II 7.5 187.0 1402 473.8 3554 473.9 3554 

III 6.2 803.7 4983 798.5 4951 801.2 4967 

IV 4.9 752.4 3687 268.5 1316 268.5 1316 

V 3.7 - - 3.5 13 3.5 13 

Всичко 1752.2 10151 1635.9 10631 1638.7 10647 

  

Ела 

I 14.8 76.8 1137 72.3 1070 72.3 1070 

II 11.6 6.1 71 13.4 155 13.4 155 

III 8.7 4.8 42 3.4 30 3.4 30 

IV 6.3 0.8 5 - - - - 

Всичко 88.5 1255 89.1 1255 89.1 1255 

  

Бяла мура 

I - - - - - - - 

II 7.5 0.7 5 0.7 5 0.7 5 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0.7 5 0.7 5 0.7 5 

  

Черна мура 

I 8.7 - - 0.2 2 0.2 2 

II 7.5 0.2 2 - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0.2 2 0.2 2 0.2 2 

  

Дуглазка 

I 14.8 193.9 2870 124.0 1835 124.0 1835 

II 11.6 - - 39.0 452 39.0 452 

III 8.7 0.1 1 22.2 193 22.2 193 

IV 6.3 - - 1.5 9 1.5 9 

Всичко 194.0 2871 186.7 2489 186.7 2489 

  

Лиственица 

I 8.7 - - 0.2 2 0.2 2 

II 7.5 0.2 2 0.1 1 0.1 1 

III 6.2 - - 1.9 12 1.9 12 

IV 4.9 1.9 9 - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 2.1 11 2.2 15 2.2 15 

  

Веймутов бор 

I 8.7 7.7 67 7.8 68 7.8 68 

II 7.5 5.7 43 4.8 36 4.8 36 

III 6.2 - - 0.2 1 0.2 1 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 13.4 110 12.8 105 12.8 105 
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Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст 
на 1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

Атласки кедър 

I - - - - - - - 

II 7.5 0.2 2 1.2 9 1.2 9 

III 6.2 1.5 9 3.8 24 3.8 24 

IV 4.9 3.1 15 0.3 1 0.3 1 

V - - - - - - - 

Всичко 4.8 26 5.3 34 5.3 34 

  

Деодарски кедър 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 6.2 - - 1.1 7 1.1 7 

IV - - - - - - - 

V 3.7 1.1 4 - - - - 

Всичко 1.1 4 1.1 7 1.1 7 

  

Европ. лиственица 

I 8.7 0.4 3 1.5 13 1.5 13 

II 7.5 0.4 3 0.2 2 0.2 2 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0.8 6 1.7 15 1.7 15 

  

Бук 

I 9.4 242.3 2278 2979.9 28011 2979.9 28011 

II 7.8 4708.5 36726 5179.2 40398 5179.3 40399 

III 6.2 2108.1 13070 1310.0 8122 1313.5 8144 

IV 4.7 153.0 719 165.5 778 165.5 778 

V 2.6 45.2 118 7.8 20 7.8 20 

Всичко 7257.1 52911 9642.4 77329 9646.0 77352 

  

Червен дъб 

I 7.8 5.1 40 4.7 37 4.7 37 

II 6.4 24.6 157 32.0 205 32.0 205 

III 5.0 22.1 110 16.1 80 16.8 84 

IV 3.7 0.8 3 2.2 8 2.2 8 

V 1.4 1.5 2 - - - - 

Всичко 54.1 312 55.0 330 55.7 334 

  

Зимен дъб 

I 7.8 1.5 12 398.7 3110 398.7 3110 

II 6.4 21.1 135 1295.9 8294 1301.7 8331 

III 5.0 221.5 1108 3512.7 17564 3520.8 17604 

IV 3.7 368.9 1365 1245.9 4610 1246.6 4612 

V 1.4 176.1 247 47.3 66 47.3 66 

Всичко 789.1 2867 6500.5 33644 6515.1 33723 

  

Летен дъб 

I 7.8 5.1 40 5.5 43 5.5 43 

II 6.4 - - 3.6 23 3.6 23 

III 5.0 - - 3.3 16 3.3 16 

IV 3.7 6.5 24 0.7 3 0.7 3 
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Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст 
на 1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

V 1.4 1.5 2 - - - - 

Всичко 13.1 66 13.1 85 13.1 85 

  

Благун 

I 7.8 3.5 27 12.7 99 12.7 99 

II 6.4 0.7 4 55.1 353 55.1 353 

III 5.0 11.0 55 304.4 1522 304.4 1522 

IV 3.7 40.1 148 76.1 282 76.1 282 

V 1.4 16.8 24 4.6 6 4.6 6 

Всичко 72.1 258 452.9 2262 452.9 2262 

  

Цер 

I 7.8 2.2 17 16.3 127 16.3 127 

II 6.4 9.2 59 114.4 732 115.3 738 

III 5.0 87.0 435 295.2 1476 295.2 1476 

IV 3.7 30.1 111 108.1 400 108.1 400 

V 1.4 19.0 27 0.9 1 0.9 1 

Всичко 147.5 649 534.9 2736 535.8 2742 

  

Габър 

I 9.4 56.5 531 631.4 5935 631.4 5935 

II 7.8 343.8 2682 1290.3 10064 1291.0 10070 

III 6.2 710.4 4404 1023.0 6343 1023.0 6343 

IV 4.7 89.4 420 276.8 1301 276.8 1301 

V 2.6 15.4 40 31.5 82 31.5 82 

Всичко 1215.5 8077 3253.0 23725 3253.7 23731 

  

Бряст 

I 7.8 0.4 3 - - - - 

II 6.4 - - 1.9 12 1.9 12 

III 5.0 5.4 27 10.8 54 10.8 54 

IV 3.7 1.1 4 - - - - 

V 1.4 0.3 - 0.3 - 0.3 - 

Всичко 7.2 34 13.0 66 13.0 66 

  

Топола 

I 24.3 - - 0.1 2 0.1 2 

II - - - - - - - 

III 9.7 0.6 6 0.4 4 0.4 4 

Всичко 0.6 6 0.5 6 0.5 6 

  

Трепетлика 

I 8.9 8.5 76 5.7 51 5.7 51 

II 7.4 33.2 246 25.4 188 26.2 194 

III 5.4 26.6 144 14.8 80 14.8 80 

IV 4.2 10.3 43 2.6 11 2.6 11 

V 3.2 3.0 10 - - - - 

Всичко 81.6 519 48.5 330 49.3 336 

  

Явор 

I 9.4 11.0 103 29.2 274 29.2 274 

II 7.8 75.6 590 99.1 773 99.1 773 

III 6.2 51.2 317 14.2 88 14.2 88 
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Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст 
на 1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

IV 4.7 5.2 24 0.6 3 0.6 3 

V 2.6 1.0 3 - - - - 

Всичко 144.0 1037 143.1 1138 143.1 1138 

  

Бреза 

I 7.2 2.2 16 13.8 99 13.8 99 

II 5.7 12.0 68 21.5 123 21.5 123 

III 4.4 27.9 123 10.8 48 10.8 48 

IV 3.2 7.2 23 1.7 5 1.7 5 

V 2.2 1.9 4 - - - - 

Всичко 51.2 234 47.8 275 47.8 275 

  

Орех 

I 7.8 4.8 37 4.0 31 4.0 31 

II 6.4 3.5 22 8.2 52 8.2 52 

III 5.0 31.6 158 17.4 87 17.4 87 

IV 3.7 6.1 23 1.8 7 1.8 7 

V 1.4 3.3 5 - - - - 

Всичко 49.3 245 31.4 177 31.4 177 

  

Космат дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.0 - - 3.2 16 3.2 16 

IV 3.7 - - 7.3 27 7.3 27 

V 1.4 5.6 8 - - - - 

Всичко 5.6 8 10.5 43 10.5 43 

  

Брекина 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.0 - - 2.0 10 2.0 10 

IV 3.7 - - 0.9 3 0.9 3 

V 1.4 2.9 4 - - - - 

Всичко 2.9 4 2.9 13 2.9 13 

  

Полски бряст 

I 7.8 1.6 12 1.6 12 1.6 12 

II 6.4 0.1 1 0.7 4 0.7 4 

III 5.0 - - 2.9 14 2.9 14 

IV 3.7 2.7 10 1.1 4 1.1 4 

V 1.4 0.9 1 - - - - 

Всичко 5.3 24 6.3 34 6.3 34 

  

Върба 

I 8.7 - - 1.2 10 1.2 10 

II 7.5 4.0 30 9.4 70 9.4 70 

III 6.2 12.2 76 5.5 34 5.5 34 

IV 4.9 - - 0.1 - 0.1 - 

V - - - - - - - 

Всичко 16.2 106 16.2 114 16.2 114 
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Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст 
на 1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

Бяла върба 

I 8.7 - - 0.6 5 0.6 5 

II 7.5 - - 5.0 38 5.0 38 

III 6.2 11.8 73 2.7 17 2.7 17 

IV 4.9 - - 0.3 1 0.3 1 

V 3.7 - - 3.8 14 3.8 14 

Всичко 11.8 73 12.4 75 12.4 75 

  

Джанка 

I 7.8 0.1 1 - - - - 

II 6.4 0.1 1 0.8 5 0.8 5 

III 5.0 0.4 2 0.7 4 0.7 4 

IV 3.7 1.0 4 0.1 - 0.1 - 

V 1.4 0.9 1 - - - - 

Всичко 2.5 9 1.6 9 1.6 9 

  

Дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3.7 1.2 4 - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 1.2 4 - - - - 

  

Черна елша 

I 8.5 14.0 119 31.3 266 31.3 266 

II 6.3 103.4 651 137.5 866 137.5 866 

III 4.1 103.1 423 53.4 219 53.4 219 

Всичко 220.5 1193 222.2 1351 222.2 1351 

  

Ива 

I 8.7 - - 4.6 40 4.6 40 

II 7.5 - - 2.7 20 2.7 20 

III 6.2 11.2 69 0.4 2 0.4 2 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 11.2 69 7.7 62 7.7 62 

  

Кестен 

I - - - - - - - 

II 7.8 - - 2.6 20 2.6 20 

III 6.2 2.5 16 3.4 21 3.4 21 

IV 4.7 3.4 16 - - - - 

V 2.6 0.1 - - - - - 

Всичко 6.0 32 6.0 41 6.0 41 

  

Клен 

I 7.8 - - 0.1 1 0.1 1 

II 6.4 - - 2.5 16 2.5 16 

III 5.0 - - 5.2 26 5.2 26 

IV 3.7 0.1 - 3.7 14 3.7 14 

V 1.4 1.5 2 0.6 1 0.6 1 

Всичко 1.6 2 12.1 58 12.1 58 



ДЛС “МАЗАЛАТ” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2021 ГОДИНА 

 

Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст 
на 1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

  

Круша 

I - - - - - - - 

II 6.4 - - 0.7 4 0.7 4 

III 5.0 0.2 1 0.2 1 0.2 1 

IV 3.7 1.3 5 0.1 - 0.1 - 

V 1.4 0.1 - - - - - 

Всичко 1.6 6 1.0 5 1.0 5 

  

Дребнолистна липа 

I - - - - - - - 

II 5.3 - - 0.4 2 0.4 2 

III 4.2 0.4 2 - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко 0.4 2 0.4 2 0.4 2 

  

Едролистна липа 

I 6.4 - - 3.5 22 3.5 22 

II 5.3 0.3 2 1.2 6 1.2 6 

III 4.2 3.5 15 - - - - 

IV 3.2 0.1 - - - - - 

V 2.2 0.8 2 - - - - 

Всичко 4.7 19 4.7 28 4.7 28 

  

Сребролистна липа 

I 6.4 12.7 81 21.4 137 21.4 137 

II 5.3 24.9 132 37.1 197 37.1 197 

III 4.2 52.0 218 43.7 184 43.7 184 

IV 3.2 32.9 105 16.2 52 16.2 52 

V 2.2 10.9 24 - - - - 

Всичко 133.4 560 118.4 570 118.4 570 

  

Мекиш 

I - - - - - - - 

II 6.4 - - 0.2 1 0.2 1 

III 5.0 - - 0.3 2 0.3 2 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко - - 0.5 3 0.5 3 

  

Скоруша 

I - - - - - - - 

II 6.4 - - 0.1 1 0.1 1 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко - - 0.1 1 0.1 1 

  

Череша 

I 7.8 3.4 27 3.3 26 3.3 26 

II 6.4 0.5 3 - - - - 

III 5.0 1.8 9 0.2 1 0.2 1 
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Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст 
на 1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

IV 3.7 0.6 2 0.6 2 0.6 2 

V 1.4 1.4 2 - - - - 

Всичко 7.7 43 4.1 29 4.1 29 

  

Източен чинар 

I - - - - - - - 

II 6.4 - - 0.4 3 0.4 3 

III 5.0 0.3 2 - - - - 

IV - - - - - - - 

Всичко 0.3 2 0.4 3 0.4 3 

  

Шестил 

I - - - - - - - 

II 7.8 1.4 11 1.0 8 1.0 8 

III - - - - - - - 

IV 4.7 0.9 4 0.9 4 0.9 4 

V - - - - - - - 

Всичко 2.3 15 1.9 12 1.9 12 

  

Планински ясен 

I 7.8 0.7 5 3.4 27 3.4 27 

II 6.4 2.7 17 9.9 63 9.9 63 

III 5.0 6.8 34 0.9 4 0.9 4 

IV 3.7 3.7 14 - - - - 

V 1.4 0.4 1 - - - - 

Всичко 14.3 71 14.2 94 14.2 94 

  

тп I-214 

I 24.3 - - 1.6 39 1.6 39 

II 16.5 11.8 195 74.6 1231 100.3 1655 

III 9.7 92.5 897 23.3 226 29.9 290 

Всичко 104.3 1092 99.5 1496 131.8 1984 

  

тп I-37/61 

I - - - - - - - 

II 16.5 - - 2.1 35 2.1 35 

III 9.7 2.7 26 0.6 6 0.6 6 

Всичко 2.7 26 2.7 41 2.7 41 

  

тп Regenerata 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 9.7 1.2 12 - - - - 

Всичко 1.2 12 - - - - 

  

тп R-16 Robusta 

I - - - - - - - 

II 16.5 - - 0.7 12 0.7 12 

III 9.7 3.5 34 - - - - 

Всичко 3.5 34 0.7 12 0.7 12 

  

тп Vernirubens 
I - - - - - - - 

II 16.5 - - 0.2 3 0.2 3 
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Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст 
на 1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

III 9.7 1.6 16 1.4 14 1.4 14 

Всичко 1.6 16 1.6 17 1.6 17 

  

Бяла топола 

I 24.3 - - 0.1 2 0.1 2 

II - - - - - - - 

III 9.7 0.1 1 - - - - 

Всичко 0.1 1 0.1 2 0.1 2 

  

Черна топола 

I 24.3 - - 0.3 7 0.3 7 

II 16.5 - - 14.5 239 24.8 409 

III 9.7 8.7 84 4.1 40 4.1 40 

Всичко 8.7 84 18.9 286 29.2 456 

  

Дива череша 

I 7.8 0.3 2 0.3 2 0.3 2 

II 6.4 0.1 1 0.5 3 0.5 3 

III 5.0 1.9 10 1.2 6 1.2 6 

IV 3.7 0.3 1 0.1 - 0.1 - 

V - - - - - - - 

Всичко 2.6 14 2.1 11 2.1 11 

  

Всичко ВИСОКОСТЪБЛЕНИ 15448.0 107874 26014.7 184257 26083.2 185068 

  

ПРЕВРЪЩАНЕ 

  

Бук 

I 6.6 996.7 6578 - - - - 

II 5.8 857.0 4971 - - - - 

III 4.4 315.5 1388 - - - - 

IV 3.1 152.0 471 - - - - 

V 2.0 22.1 44 - - - - 

Всичко 2343.3 13452 - - - - 

  

Зимен дъб 

I 6.9 3.5 24 - - - - 

II 6.1 24.9 152 - - - - 

III 5.1 1745.2 8901 - - - - 

IV 4.0 3089.0 12356 - - - - 

V 3.0 637.0 1911 - - - - 

Всичко 5499.6 23344 - - - - 

  

Благун 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.1 34.8 177 - - - - 

IV 4.0 257.1 1028 - - - - 

V 3.0 44.6 134 - - - - 

Всичко 336.5 1339 - - - - 

  

Цер I 6.9 0.1 1 - - - - 
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Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст 
на 1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

II 6.1 15.9 97 - - - - 

III 5.1 213.4 1088 - - - - 

IV 4.0 98.7 395 - - - - 

V 3.0 16.5 50 - - - - 

Всичко 344.6 1631 - - - - 

  

Габър 

I 6.6 236.6 1562 - - - - 

II 5.8 945.1 5482 - - - - 

III 4.4 504.6 2220 - - - - 

IV 3.1 242.2 751 - - - - 

V 2.0 74.5 149 - - - - 

Всичко 2003.0 10164 - - - - 

  

Бряст 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.1 1.0 5 - - - - 

IV 4.0 2.4 10 - - - - 

V 3.0 0.6 2 - - - - 

Всичко 4.0 17 - - - - 

  

Космат дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V 3.0 7.2 22 - - - - 

Всичко 7.2 22 - - - - 

  

Полски бряст 

I 6.9 0.2 1 - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V 3.0 0.3 1 - - - - 

Всичко 0.5 2 - - - - 

  

Клен 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 5.1 0.8 4 - - - - 

IV 4.0 0.1 - - - - - 

V 3.0 8.5 26 - - - - 

Всичко 9.4 30 - - - - 

  

Мекиш 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV - - - - - - - 

V 3.0 0.5 2 - - - - 
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Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст 
на 1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

Всичко 0.5 2 - - - - 

  

Всичко ПРЕВРЪЩАНЕ 10548.6 50003 - - - - 

  

НИСКОСТЪБЛЕНИ 

  

Бук 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 4.4 0.3 1 0.3 1 0.3 1 

IV 3.1 0.6 2 0.2 1 0.2 1 

V 2.0 - - 0.4 1 0.4 1 

Всичко 0.9 3 0.9 3 0.9 3 

  

Зимен дъб 

I 6.8 4.6 31 - - - - 

II 5.8 1.3 8 3.3 19 3.3 19 

III 4.8 1.2 6 4.9 24 4.9 24 

IV 3.8 6.0 23 87.1 331 87.1 331 

V 2.8 119.6 335 28.1 79 28.1 79 

Всичко 132.7 403 123.4 453 123.4 453 

  

Благун 

I 6.8 2.6 18 - - - - 

II 5.8 0.2 1 - - - - 

III 4.8 0.3 1 0.6 3 0.6 3 

IV 3.8 0.4 2 0.7 3 0.7 3 

V 2.8 0.6 2 - - - - 

Всичко 4.1 24 1.3 6 1.3 6 

  

Цер 

I 6.8 0.2 1 - - - - 

II 5.8 1.0 6 6.3 37 6.3 37 

III 4.8 2.8 13 1.8 9 1.8 9 

IV 3.8 4.7 18 1.1 4 1.1 4 

V 2.8 0.3 1 0.3 1 0.3 1 

Всичко 9.0 39 9.5 51 9.5 51 

  

Габър 

I 6.6 0.7 5 - - - - 

II 5.8 1.9 11 0.3 2 0.3 2 

III 4.4 2.2 10 1.2 5 1.2 5 

IV 3.1 14.4 45 31.2 97 31.2 97 

V 2.0 16.4 33 3.8 8 3.8 8 

Всичко 35.6 104 36.5 112 36.5 112 

  

Бряст 

I 6.8 0.7 5 - - - - 

II 5.8 - - 0.1 1 0.1 1 

III 4.8 0.1 - 1.1 5 1.1 5 

IV 3.8 0.2 1 0.1 - 0.1 - 

V 2.8 0.3 1 - - - - 
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Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст 
на 1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

Всичко 1.3 7 1.3 6 1.3 6 

  

Мъждрян 

I 7.8 8.0 62 1.9 15 1.9 15 

II 6.4 0.3 2 11.7 75 11.7 75 

III 5.0 8.1 40 38.2 191 38.2 191 

IV 3.7 16.7 62 72.0 266 72.0 266 

V 1.4 124.8 175 17.8 25 17.8 25 

Всичко 157.9 341 141.6 572 141.6 572 

  

Акация 

I 12.0 1.0 12 8.8 106 8.8 106 

II 8.7 28.5 248 150.7 1311 150.7 1311 

III 5.2 194.4 1011 200.5 1043 200.5 1043 

IV 3.4 130.2 443 82.9 282 82.9 282 

V 1.9 57.0 108 0.2 - 0.2 - 

Всичко 411.1 1822 443.1 2742 443.1 2742 

  

Космат дъб 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3.8 - - 9.9 38 9.9 38 

V 2.8 9.9 28 - - - - 

Всичко 9.9 28 9.9 38 9.9 38 

  

Келяв габър 

IV - 258.1 - 425.0 - 425.0 - 

V - 235.8 - 51.6 - 51.6 - 

Всичко 493.9 - 476.6 - 476.6 - 

  

Полски бряст 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III 4.8 - - 0.1 - 0.1 - 

IV - - - - - - - 

V - - - - - - - 

Всичко - - 0.1 - 0.1 - 

  

Воден габър 

I 6.6 0.2 1 3.2 21 3.2 21 

II 5.8 10.9 63 33.6 195 33.6 195 

III 4.4 26.4 116 63.0 277 63.0 277 

IV 3.1 94.5 293 13.6 42 13.6 42 

V 2.0 11.7 23 25.8 52 25.8 52 

Всичко 143.7 496 139.2 587 139.2 587 

  

Клен 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3.8 0.2 1 3.2 12 3.2 12 

V 2.8 3.4 10 0.4 1 0.4 1 
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Видове гори и 
дървесни видове 

бонитет 

ус.ср.зр. 
прираст 
на 1 ха 

СЕГАШЕН 
СЪСТАВ 

ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

площ прираст площ прираст площ прираст 

куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

Всичко 3.6 11 3.6 13 3.6 13 

  

Леска 

IV - 1.7 - 0.3 - 0.3 - 

V - - - - - - - 

Всичко 1.7 - 0.3 - 0.3 - 

  

Мекиш 

I - - - - - - - 

II - - - - - - - 

III - - - - - - - 

IV 3.8 - - 0.2 1 0.2 1 

V 2.8 0.2 1 - - - - 

Всичко 0.2 1 0.2 1 0.2 1 

  

Всичко НИСКОСТЪБЛЕНИ 1405.6 3279 1387.5 4584 1387.5 4584 

  

ОБЩО ВСИЧКО 27402.2 161156 27402.2 188841 27470.7 189652 

 

 
  Отношението между сегашния и бъдещия условен зрелостен прираст дава реална 

представа за ефекта от предвидените изменения в състава на дървостоите за увеличението 
прираста на гората. От таблица № 9 се вижда, че сегашният общ зрелостен прираст на 
залесената площ е 161 156 куб.м, а бъдещият -188 841 куб.м или очакваемото увеличение 
само за залесената площ ще бъде:  

                                                 (188 841: 161 156) х 100 = 117,2% 
 

 
 

 
Kато се вземе под внимание и очакваемото увеличение на прираста от залесяванията на 

голите дървопроизводителни площи очакваемото увеличение на прираста общо за цялото 
държавно горско стопанство ще бъде: 

 
                                              (189 652 : 161 156) х 100 = 117.7% 
 

При сегашния среден зрелостен прираст на 1 ха залесена площ – 5.9 куб.м в бъдеще се 
очаква – 6.9 куб.м. Това показва, че една част от насажденията в сегашния си състав на 
територията на държавното горско стопанство не отговаря на производителните 
възможности на съответните месторастения. При правилно и рационално разпределение  на 
дървесните видове по типове месторастения в перспектива производителността на горите 
може да се увеличи със 117.6% при по-висок качествен състав на продукцията. Представа за 
измененията, които настъпват в площите заети от дървесните видове при сегашния и 
бъдещия състав ни дава таблица № 34.  
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Таблица № 34 
Сравнение на площта по дървесни видове  

в сегашния и бъдещия състав 
Държавна собственост 
 

Дървесни 
видове 

СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

ха куб.м куб.м/ха ха куб.м куб.м/ха ха куб.м куб.м/ха 

Бял бор 1974.8 11959 6.1 1822.4 12892 7.1 1824.2 12905 7.1 

Смърч 958.8 10738 11.2 951.3 10292 10.8 951.3 10292 10.8 

Черен бор 1752.2 10151 5.8 1635.9 10631 6.5 1638.7 10647 6.5 

Ела 88.5 1255 14.2 89.1 1255 14.1 89.1 1255 14.1 

Бяла мура 0.7 5 7.1 0.7 5 7.1 0.7 5 7.1 

Черна мура 0.2 2 10.0 0.2 2 10.0 0.2 2 10.0 

Дуглазка 194.0 2871 14.8 186.7 2489 13.3 186.7 2489 13.3 

Лиственица 2.1 11 5.2 2.2 15 6.8 2.2 15 6.8 

Веймутов бор 13.4 110 8.2 12.8 105 8.2 12.8 105 8.2 

Атласки кедър 4.8 26 5.4 5.3 34 6.4 5.3 34 6.4 

Деодарски 
кедър 

1.1 4 3.6 1.1 7 6.4 1.1 7 6.4 

Европ. 
лиственица 

0.8 6 7.5 1.7 15 8.8 1.7 15 8.8 

Бук 9601.3 66366 6.9 9643.3 77332 8.0 9646.9 77355 8.0 

Червен дъб 54.1 312 5.8 55.0 330 6.0 55.7 334 6.0 

Зимен дъб 6421.4 26614 4.1 6623.9 34097 5.1 6638.5 34176 5.1 

Летен дъб 13.1 66 5.0 13.1 85 6.5 13.1 85 6.5 

Благун 412.7 1621 3.9 454.2 2268 5.0 454.2 2268 5.0 

Цер 501.1 2319 4.6 544.4 2787 5.1 545.3 2793 5.1 

Габър 3254.1 18345 5.6 3289.5 23837 7.2 3290.2 23843 7.2 

Бряст 12.5 58 4.6 14.3 72 5.0 14.3 72 5.0 

Топола 0.6 6 10.0 0.5 6 12.0 0.5 6 12.0 

Трепетлика 81.6 519 6.4 48.5 330 6.8 49.3 336 6.8 

Явор 144.0 1037 7.2 143.1 1138 8.0 143.1 1138 8.0 

Бреза 51.2 234 4.6 47.8 275 5.8 47.8 275 5.8 

Мъждрян 157.9 341 2.2 141.6 572 4.0 141.6 572 4.0 

Орех 49.3 245 5.0 31.4 177 5.6 31.4 177 5.6 

Акация 411.1 1822 4.4 443.1 2742 6.2 443.1 2742 6.2 

Космат дъб 22.7 58 2.6 20.4 81 4.0 20.4 81 4.0 

Келяв габър 493.9 - - 476.6 - - 476.6 - - 

Брекина 2.9 4 1.4 2.9 13 4.5 2.9 13 4.5 

Полски бряст 5.8 26 4.5 6.4 34 5.3 6.4 34 5.3 

Върба 16.2 106 6.5 16.2 114 7.0 16.2 114 7.0 

Бяла върба 11.8 73 6.2 12.4 75 6.0 12.4 75 6.0 

Воден габър 143.7 496 3.5 139.2 587 4.2 139.2 587 4.2 

Джанка 2.5 9 3.6 1.6 9 5.6 1.6 9 5.6 

Дъб 1.2 4 3.3 - - - - - - 

Черна елша 220.5 1193 5.4 222.2 1351 6.1 222.2 1351 6.1 

Ива 11.2 69 6.2 7.7 62 8.1 7.7 62 8.1 

Кестен 6.0 32 5.3 6.0 41 6.8 6.0 41 6.8 

Клен 14.6 43 2.9 15.7 71 4.5 15.7 71 4.5 

Круша 1.6 6 3.8 1.0 5 5.0 1.0 5 5.0 

Леска 1.7 - - 0.3 - - 0.3 - - 
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Дървесни 
видове 

СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

ха куб.м куб.м/ха ха куб.м куб.м/ха ха куб.м куб.м/ха 

Дребнолистна 
липа 

0.4 2 5.0 0.4 2 5.0 0.4 2 5.0 

Едролистна 
липа 

4.7 19 4.0 4.7 28 6.0 4.7 28 6.0 

Сребролистна 
липа 

133.4 560 4.2 118.4 570 4.8 118.4 570 4.8 

Мекиш 0.7 3 4.3 0.7 4 5.7 0.7 4 5.7 

Скоруша - - - 0.1 1 10.0 0.1 1 10.0 

Череша 7.7 43 5.6 4.1 29 7.1 4.1 29 7.1 

Източен чинар 0.3 2 6.7 0.4 3 7.5 0.4 3 7.5 

Шестил 2.3 15 6.5 1.9 12 6.3 1.9 12 6.3 

Планински ясен 14.3 71 5.0 14.2 94 6.6 14.2 94 6.6 

тп I-214 104.3 1092 10.5 99.5 1496 15.0 131.8 1984 15.1 

тп I-37/61 2.7 26 9.6 2.7 41 15.2 2.7 41 15.2 

тп Regenerata 1.2 12 10.0 - - - - - - 

тп R-16 Robusta 3.5 34 9.7 0.7 12 17.1 0.7 12 17.1 

тп Vernirubens 1.6 16 10.0 1.6 17 10.6 1.6 17 10.6 

Бяла топола 0.1 1 10.0 0.1 2 20.0 0.1 2 20.0 

Черна топола 8.7 84 9.7 18.9 286 15.1 29.2 456 15.6 

Дива череша 2.6 14 5.4 2.1 11 5.2 2.1 11 5.2 

  

Всичко 27402.2 161156 5.9 27402.2 188841 6.9 27470.7 189652 6.9 
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2. Досегашно стопанисване  
 

2.1. Кратък преглед на досегашното лесоустройство 
 
Всички гори в границите на бившата Казанлъшка околия първоначално са влизали в 

района на Старозагорското административно лесничейство. През 1938 год. 
Старопланинската част на устройвания обект е била обособена като отделно горско 
стопанство “Мазалат” със седалище в с.Габарево, а Средногорската част – като отделно 
горско стопанство “Братан” със седалище в с.Павел баня. През 1951 год. тези горски 
стопанства са обединени в едно със седалище в с.Павел баня, с два технически участъка – 
“Мазалат” и “Братан”. През същата година с цел организиране на дърводобива в района на 
стопанството е било създадено Горско промишлено стопанство със седалище в с.Сахране. 
През 1961 год. горското и горскопромишленото стопанство са обединени като седалището 
на новото горско стопанство е установено в с.Горно Сахране и е преименувано в Горско 
стопанство “Сахране”. Това наименование, както и седалището на горското стопанство са 
запазени до 2000 година. 

За първи път горите на стопанството са устроени през 1948 година. По изготвените 
тогава отделни стопански планове за двете горскостопански единици, в горите им са били 
обособени три стопански класа – високостъблен, нискостъблен и охранителен.  

Към високостъбления стопански клас са били отнесени всички високостъблени букови 
насаждения. Възприет е бил турнус на сеч 100 години. В младите насаждения са били 
предвидени отгледни сечи, а в зрелите – постепенно осеменителна сеч.  

В нискостъбления стопански клас са били отнесени издънковите насаждения, с възприет 
турнус на сеч 20 години. Горите са били разделени на сечищни вериги по землища. Били 
предвидени голи сечи с издънково възобновяване.  

В охранителния стопански клас са били отнесени всички гори със защитно значение. В 
този стопански клас не са били предвидени никакви мероприятия. 

От наличните данни за приложението на тези стопански класове се вижда, че общото 
ползване не е превишавало предвиденото. 

Второто по ред лесоустройство е извършено през 1957÷1958 година. Горският фонд е 
бил устроен в границите на обединеното горско стопанство “Павел баня”. При това 
устройство са извършени промени във външните граници на горското стопанство, като са 
включени площи от бившите землища на с.Кръвеник – Габровски окръг, с.Острец – Ловешки 
окръг и гр.Калофер  - Пловдивски окръг, тъй като те естествено попадат във водосбора на 
р.Тъжа.  

Горските земи от техническия проект за борба с ерозията, попадащи във водосборния 
басейн на яз.”Георги Димитров” (сега яз.”Копринка”), чийто проект е изготвен през 1953÷1954 
год. не са били обект за работа.  

При устройството през 1957 год. горското стопанство е било разделено на два технически 
участъка – “Мазалат” със седалище в с.Горно Сахране и “Братан” със седалище 
с.Александрово. След обединението на горското стопанство с горско промишленото 
стопанство през 1961 год. това разделение на два технически участъка се е указало 
неудобно поради интензивния характер на стопанската и дърводобивната дейност и големия 
обем на лесокултурните мероприятия. По тази причина технически участък “Мазалат” е бил 
разделен на три нови участъка: “Тъжа” – обхващащ горите във водосбора на р.Тъжа, 
отделите към с.Манолово и на изток до р.Соколна; технически участък “Габровница” – 
обхващащ горите във водосбора на р.Габровница до Балаклъдере и до резервата в 
м.”Еленова глава” и технически участък “Мазалат” – обхващащ водосборите на Балъклъдере 
и р.Габровница над техния водослив. Технически участък “Братан” е бил разделен на два 
нови участъка: технически участък “Турия” – обхващащ горите във водосбора на р.Турия и 
землищата на с.Виден, с.Турия, с.Павел баня и с.Габарево, и технически участък 
“Александрово” – обхващащ горите във водосбора на р.Саплама и землищата на 
с.Александрово и с.Осетеново. 

При устройството през 1957 год. за картиране са били използвани топографски карти, 
увеличени от М 1:25000 в М 1:10000, върху които са нанесени бусолните измервания на 
зрелите насаждения, външните граници и други показатели. Картирането на горите и земите 
от техническия проект за борба с ерозията е било извършено чрез пълно бусолно измерване 
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на всички подробности, като самото измерване е извършено с местно развита триангулачна 
мрежа. Изработени са карти в М 1:5000. 
     Запазен е високостъбления клас, но с турнус 120 години. Обособен е стопански клас за 
Реконструкция, без да е посочен срока за нейното завършване. Обособен е и стопански клас 
за превръщане на издънковите насаждения в семенни. Тези стопански класове са отделени 
от нискостъбления клас, който също е запазен. 

Предвиденото по този проект ползване е било превишавано всяка година (средно за 
периода с 28%, а в отделни години, напр. през 1961 год. със 79%). Това е имало редица 
неблагоприятни последици за гората. 

През 1966÷1967 год. е извършено третото по ред устройство на горското стопанство. То 
е на типологична основа (типове гора). Обособените по-рано стопански класове претърпяват 
съществено изменение. В групата гори със стопанско предназначение са обособени шест 
стопански класа, а охранителният клас е преименуван на група гори със специално 
значение.  

Не е обособен нискостъблен стопански клас. Ползването, определено по този проект е 
превишено с 3,8%, като в отделните години то е различно. В последните две години на 
ревизионния период (1975÷1976 год.) предвиденото по проект ползване не е било изпълнено 
с около 1%. 

През 1976÷1977 год. е извършено четвъртото по ред лесоустройство с характер на 
главна ревизия. При него е използвана по-точна картна основа, като около 60% от картите в 
М 1:10000 са били репродукции от М 1:5000, а останалата част от М 1:25000. За цялата 
площ на стопанството са били използвани и аерофотоснимки. Това е допринесло за по-
точното картиране на горския фонд и по-детайлна таксация. 

Територията на стопанството е била разделена на пет технически участъка – “Тъжа”, 
“Габровница”, “Мазалат”, “Турия” и “Александрово”. След отделянето на ДЛС “Мазалат” от 
петте участъка са обособени два – “Александрово-Тъжа” и “Турия-Габровница”. 

Обособени са осем стопански класа. Увеличила се е площта на групата гори със 
специално предназначение. Устройството е било извършено на типологична основа (типове 
гора). Прави впечатление значителното общо неизпълнение на предвидените главни сечи, 
главна причина за което е отделянето на ДЛС “Мазалат” и забраната за извеждането им на 
територията му, където остават по-голяма част от зрелите дървостои. 

Поредното, пето по ред устройство е направено през 1989÷1990 година. Внесени са 
известни промени в площта на горското стопанство на базата на следните документи: 

- Съгласно ЕТК на НРБ и изискването за привеждане границите на горското стопанство 
към границите на община Павел баня, към горско стопанство “Сахране” преминават отдели         
№№ 2÷14; 23÷26; 30; 31 от горско стопанство “Казанлък”, с обща площ 1414,1 ха. 

- Съгласно т.6 от РМС № 129/30.06.1980 год., неправомерно залесените от горското 
стопанство земи от ССФ, с обща площ 119,5 ха се устройват като гори на КЗС, създадени 
върху собствени земи.    

- Съгласно РМС № 196/27.10.1980 год., с протокол от 26.05.1979 г. са изключени от ГФ и 
предадени за работни земи на АПК “Роза”  отдел 1 АПК, с площ 31,2 ха, устроени като гори 
на КЗС върху собствени земи. 

- Съгласно ЕТК на НРБ и изискването за привеждане границите на горското стопанство 
към границите на община Павел баня, към други стопанства преминават отдели №№ 39; 40 
част; 170÷176; 183; 184 част; 247 част; 248 част, с обща площ 620,6 ха. 

- Със заповед № 2096/9.06.1978 год. на МГГП се изключват от горския фонд части от 
подотдели, с обща площ 2,0 ха. 

- Със заповед № 3184/26.07.1979 год. на МГГП се изключват от горския фонд части от 
подотдели, с обща площ 2,8 ха. 

- С РМС № 129/30.06.1980 год. са изключени от горския фонд неправомерно включени 
площи – 119,5 ха. 

При това устройство на ГС “Павел баня” за картна основа са използвани топографски 
карти в М 1:10000, намалени по фотомеханичен път от топографски карти в М 1:5000. 

Устройството е извършено на типологична основа, като е използвана “Класификационна 
схема на типовете горски месторастения” от 1983 година. 

Стопанството е било разделено на три горскостопански участъка: 
- 1 ТУ “Александрово-Тъжа” – отдели №№ 1÷38; 41÷81; 177; 331÷458, както и горите на                     

КЗС “Манолово” и КЗС “Габарево”. 
- 2 ТУ “Габровница” – отдели №№ 82÷169; 178÷182; 459÷477 и горите на КЗС ”Долно 

Сахране”. 
- 3 ТУ “Турия” – отдели №№ 185÷330 и горите на КЗС “Павел баня”. 
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При  шестото лесоустройство (2000÷2001 год.), ДГС “Горно Сахране” е разделено на две 
самостоятелни единици – Държавно горско стопанство “Павел Баня”, със седалище гр. 
Павел баня и Държавно ловно стопанство “Мазалат”, със седалище с. Горно Сахране. За 
всяко от тях са изготвени отделни проекти.  

Площта на горския фонд на ДГС “Павел баня” по Лесоустройствен проект от 2001 год., 
изготвен от “ПРОЛЕС-ГЕММА” ООД, гр. София, е 16739.4 ха, разпределена по вид на земите 
и функции, както следва: 

 

- залесена площ: - 15897.5 ха - 95.0% 

- незалесена дървопроизводителна площ: - 134.3 ха - 0.8% 

- недървопроизводителна - 707.6 ха - 4.2% 

Общо: - 16739.4 ха - 100.0% 

- гори и земи с основно дървопроизводителни   
  и средообразуващи функции: 

- 11913.1 ха - 71.2% 

- гори и земи със защитни и рекреационни    
  функции и в защитени територии: 

- 4826.3 ха - 28.8% 

Общо: - 16739.4 ха - 100.0% 

 
В обхвата на стопанството попадат 278 отдела, разпределени в два горскостопански 

участъка: 
 
- I ГСУ “Александрово”, обхващащ отдели №№ 1÷3;  331÷456 и 479;  
- II ГСУ “Турия” с отдели №№ 182; 185÷330 и 478. 
 
Залесената площ на горите с дървопроизводителни и средообразуващи функции е била 

разделена на следните стопански класове: 
 1. Бялборови култури – ББК – 80 год.  
 2. Черборови култури – ЧБК – 80 год. 
 3. Буков високобонитетен – БВ – 140 год. 
 4. Буков среднобонитетен – БСр – 120 год. 
 5. Широколистен високостъблен – ШВ – диференциран турнус 
 6. Буков високобонитетен за превръщане – БВП – 80 год. 
 7. Габъров високобонитетен за превръщане – ГВП – 80 год. 
 8. Зимендъбов високобонитетен за превръщане – ЗдВП – 80 год. 
 9. Смесен високобонитетен за превръщане – СМВП – 80 год. 
10.Зимендъбов средно и нискобонитетен за превръщане – ЗдСрНП – 50 год. 
11. Габъров средно и нискобонитетен за превръщане – ГСрНП – 50 год. 
12. Смесен средно и нискобонитетен за превръщане – СрНП – 50 год. 
13. Акациев – А – 15 год. 
14. Реконструкция – Р – 20 годишен период; 
Защитните и рекреационни гори и попадащите в защитени територии са били устроени по 

видове гори, а с цел улесняване проектирането и стопанисването, в тях са обособени 
условни стопански класове, еквивалентни с горепосочените. 

Запасът на зрелите насаждения е изчислен посредством пробни площадки (метод на 
Битерлих) и пълно клупиране, а запасът на младите, средновъзрастните и дозряващи 
семенни и издънкови насаждения и културите е изчислен по опитни таблици. 

Държавно ловно стопанство “Мазалат” е създадено на основание заповед № 76 от 
20.02.2001 год. на НУГ при МЗХ, изготвена в съответствие с чл.9, ал.5 от ЗЛОД и чл. 22, ал. 
3 от ЗГ. Няколко месеца по-късно, съгласно заповед № 451/19.09.2001 год., изменяща 
предишната, към площта на ловното стопанство се добавят отдели от ДГС “Казанлък” и от 
ДГС “Стара Загора”. 

С Решение № 3198/16.12.2002 год. на Старозагорски окръжен съд е регистрирано 
Държавно предприятие с наименование Държавна дивечовъдна станция “МАЗАЛАТ” – с. 
Горно Сахране. 

На 07.07.2008 год. в Агенцията по вписванията е променено наименованието на 
стопанството, в резултат на което то фигурира в Търговския регистър като ДЪРЖАВНО 
ЛОВНО СТОПАНСТВО “МАЗАЛАТ” ДП. 

 
От създаването му, до края на 2010 год., за територията на стопанството не е 

изготвян цялостен Лесоустройствен проект.  
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Горските територии, стопанисвани от ДЛС “Мазалат”, са разделени общо на 193 отдела 
от три Лесоустройствени проекта, както следва: 

 7347,4 ха в Община Павел баня по Лесоустройствен проект от 2001 год., изготвен от    
       “ПРОЛЕС-ГЕММА” ООД, гр. София, включващ 1 ГСУ “Габровница” и отделите 4÷21;   
        58÷63; 68; 70; 73÷76; 88; 102÷108; 120÷122; 124÷126; 138÷169; 177÷181; 457÷477 и 
480; 

 5310,8 ха в Община Казанлък по Лесоустройствен проект от 2002 год., изработен от  
       „Агролеспроект” ЕООД, гр. София за 2 ГСУ “Лешница” и отделите 254; 501÷507;515;   
       601; 615÷622; 627÷629; 632; 634÷643; 648÷700; 

 543,9 ха в Общини Стара Загора и Раднево по Лесоустройствен проект от 2006 год.,  
       изработен от „Агролеспорект” ЕООД, гр.София, административно отнесени към 1 ГСУ   
       “Габровница” – отдели 226; 227; 382÷387 и 719. 
 
В резултат, в границите на ловното стопанство попадат: 

- залесена площ: - 12097.4 ха - 91.6% 

- незалесена дървопроизводителна площ: - 108.3 ха - 0.8% 

- недървопроизводителна площ: - 996.4 ха - 7.6% 

Общо: - 13202.1 ха - 100.0% 

- гори и земи с основно дървопроизводителни  
  и средообразуващи функции: 

- 
11211.1 ха 

- 
84.9% 

- гори и земи със защитни и рекреационни  
  функции и в защитени територии: 

- 
1991.0 ха 

- 
15.1% 

Общо: - 13202.1 ха - 100.0% 

 
В групата гори с основно дървопроизводителни и средообразуващи функции са били 

обособени следните стопански класове със съответните турнуси на сеч (общо за трите 
лесоустройствени проекта в границите на ДЛС “Мазалат”): 

 
  1. Иглолистни култури - ИК -  80 год. 
  2. Бялборови култури - БбК -  80 год. 
  3. Черборови култури - ЧбК -  80 год. 
  4. Буков високобонитетен стопански клас – БВ – 140 год. 
  5. Буков среднобонитетен стопански клас – БСр – 120 год. 
  6. Широколистен високостъблен стопански клас – ШВ – диференциран турнус  
  7. Горскоплоден стопански клас – ГПл  
  8. Буков високобонитетен стопански клас за превъщане – БВП – 80 год. 
  9. Габъров високобонитетен стопански клас за превъщане – ГВП – 80 год. 
10. Зимендъбов високобонитетен стопански клас за превъщане – ЗдВП – 80 год. 
11. Смесен високобонитетен стопански клас за превъщане – СмВП – 80 год. 
12. Буков средно и нискобонитетен стопански клас за превъщане – БСрНП – 50 год.   
13. Габъров средно и нискобонитетен стопански клас за превъщане – ГСрНП – 50 год.   
14. Зимендъбов средно и нискобонитетен стопански клас за превъщане – ЗдСрНП – 50 

год.   
15. Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за превъщане – СмСрНП – 50 год.   
16. Церов стопански клас за превъщане – ЦП – 35/60 год. 
17. Акациев стопански клас – А – 15 год. 
18. Нискостъблен стопански клас – Н – 25 год. 
19. Стопански клас за реконструкция – Р – 20 годишен период. 
 
Горите със защитни, рекреационни и  други функции, както и тези в защитени територии 

са устроени по видове гори и са разпределени в условни стопански класове, съгласно 
Наредба №6 за устройство на горите и земите от горския фонд. 

Запасът на зрелите семенни насаждения е определен посредством математико-
статистически методи и пълно клупиране, а  младите, средновъзрастните и дозряващи 
семенни насаждения, всички издънкови насаждения и горските култури са кубирани по 
регламентираните опитни (растежни) таблици. 

 
Съгласно заповед № РД-49-231/17.11.2010 год. на МЗХ горският фонд на ДГС “Павел 

баня” се обединява с този на ДЛС “Мазалат, а в изпълнение на Писмо на ИАГ с 
рег.индекс 6031/15.02.2011 г. се изработва общ Горскостопански план за обединените 
горски територии. 
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 Анализът на досегашното стопанисване за периода 2000÷2010 г. е направен поотделно 

за ДГС “Павел баня” и ДЛС “Мазалат” в границите им преди обединението, фиксирани от 
ТИЗ. 
 
При последното, седмо лесоустройство (2011÷2020 год.), в обхвата  на настоящия 
Горскостопански план на новосформираното ДЛС “Мазалат”са установени 29 884.4 ха, от 
които: 

- залесена площ - 28466.8 ха - 95.3% 

- незалесена дървопроизводителна площ - 103.3 ха  - 0.3% 

- недървопроизводителна площ - 1314.3 ха - 4.4% 

  Всичко: - 29884.4 ха - 100.0% 

 
В съответствие с чл.5, ал.1 от Закона за горите (обн. в ДВ, бр.19/08.03.2011), са 

определени следните категории горски територии, съобразно преобладаващите им функции: 

- защитни горски територии - 3966.5 ха - 13.3% 

- специални горски територии - 13109.6 ха - 43.8% 

- стопански горски територии - 12808.3 ха - 42.9% 

  Всичко: - 29884.4 ха - 100.0% 

 
 
 
 

2. 2. Преглед на изпълнението на предвидените сечи през 

ревизионния период по площ 
 
В таблица № 35 е направено сравнение на проектираните по горскостопамски план (ГСП) 

от 2011 година и изведените през ревизионния период сечи по площ. 
 

Таблица № 35 
Разпределение на проектираните и изведени сечи по площ 

    

 
Вид сеч 

  
Проектирано 
по ГСП (ха) 

Изпълнено 
ха 

% от 
ГСП 

І. Възобновителни сечи    

Постепенна 1338.9 696.97 52.1 

Ппостепенно-котловинна 2590.6 2799.09 108.0 

Групово - постепенна 2448.9 1687.78 68.9 

Неравномерно постепенна 291.8 219.30 75.2 

Изборни  21,8 - 

Голи 222.7 113,69 51.1 

Общо 6892.9 5403,1 78.4 

ІІ. Отгледни сечи    

1. Осветления 124.2 35,1 28.3 

2. Отглеждане на подраста - - - 

3. Прочистка 387.7 38,1 9.8 

     в т.ч. иглолистни 149.6 38,1 25.5 

4. Прореждане 4215.5 2110,87 50.1 

    в т.ч. иглолистни 2338.1 1526,15 65.3 

5. Пробирка 4643.0 3938,68 84.8 

    в т.ч. иглолистни 2454.4 1936,21 78.9 

6. Селекционна 1.2   

IV. Санитарни сечи 187.0 1689,74 903.6 
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V. Принудителни сечи - 287,89 - 

VI. Технически сечи - 83,06  

VII. СПМ - - - 

Всичко 16474.4 13586.54 82.5 

 
 
 

І. Възобновителни сечи  
 
В ГСП от 2011 година са били предвидени следните видове възобновителни сечи: 

Краткосрочно-постепенна, постепенно-котловинна, групово-постепенна, неравномерно-
постепенна и гола. 

1. Краткосрочно-постепенна сеч е била предвидена да се води върху 1338.9 

ха. Проектирана е във всички стопански класове , основно в дъбовите и габъровите. По 
данни на ДЛС “Мазалат” краткосрочно-постепенна сеч е изведена на площ от 696.97 ха, или 
52.1% от предвидената само в определените по ГСП насаждения. 

2. Постепенно-котловинна сеч е било предвидена да се води върху обща площ 

от 2590.6 ха. Проектирана е в насаждения от ІІІ бонитет в много добро санитарно състояние 
и с групов характер на наличния подраст. 

По данни на ДЛС “Мазалат” постепенно-котловинна сеч е изведена върху площ от 
2799.09, или 108.0% от предвиденото, предимно в определените по ГСП насаждения. С тази 
сеч са задействани и насаждения планирани по ГСП за краткосрочно-постепенна сеч 
осеменителна фаза с появил се през десетилетието подраст с групов характер . 

3. Групово-постепенна сеч е била предвидена да се води общо върху 2448.9 ха, 

от площта на всички възобновителни сечи. Това е основният вид възобновителна сеч с 
предварително естествено възобновяване планирана в зрелите насаждения на 
стопанството за изтеклия ревизионен период. 

Сечта е проектирана основно в буковите високостъблени насаждения и върху съвсем 
ограничена площ в иглолистни гори. Насажденията са разновъзрастни с неравномерен 
строеж и групов характер на наличния подраст. 

По данни на ДЛС “Мазалат” групово-постепенна сеч е изведена на площ от 1687.78 ха, 
или 68.9% от предвидената само в определените по ГСП насаждения.Навсякъде 
възобновителният процес протича на добро ниво и през следващото десетилетие е 
предвидено сечта в тях да продължи. 

4. Неравномерно - постепенна сеч е била предвидена да се води общо върху 

291.8 ха. Включени са насаждения разновъзрастни с неравномерен строеж и групов 
характер на наличния подраст. По данни на ДЛС “Мазалат” неравномерно постепенна сеч е 
изведена на площ от 219.30 ха или 75.2% от предвидената само в определените по ГСП 
насаждения. Работено е предимно в смесените букови  високостъблени насаждения. 

5. Изборна сеч не е била предвидена .По данни на ДЛС “Мазалат” изборната сеч е 

изведена на площ от 21.8 ха, През следващото десетиление няма предвидени насаждения 
поради факта, че няма обособен стопански клас. 

 

   6. Гола сеч е била предвидена на площ от 222.7ха. Гола сеч с последващо 

изкуствено възобновяване е предвидена за тополови култури и насаждения с обща площ 
47.0 ха от които 10.0 ха в гори със защитни функции, а 37.0 ха –  гори със специални 
функции, условно отнесени към Широколистния Високостъблен стопански клас – подотдели 
182 с, 315 а, 515 т, у, ф и др. 

Гола сеч с последващо издънково възобновяване е предвидена за 175.7 ха акациеви 
култури и насаждения, достигнали или достигащи поставения им турнус в рамките на 
ревизионния период на Горскостопанския план 

По данни на ДЛС “Мазалат” тази сеч е изведена на 113.7 хектара или на 51.1 %. 

 

ІІ. Отгледни сечи  
 
В ГСП от 2011 година са били предвидени следните видове отгледни сечи: осветления, 

прочистка, прореждания, пробирки и селекционни. 
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1. Осветления е било предвидено да се водят върху обща площ от 124.2 ха, както в 

несклопени насаждения и култури до 10 години, така и в такива, които е предстояло да се 
оформят или създадат след извеждането на възобновителни сечи . 

По данни на ДЛС “Мазалат” тази сеч е изведена на площ от 35.1 ха, или 28.3% от 
предвидената. Основната причина за това изпълнение е, че осветление е изведено само в 
иглолистните насаждения. 

2. Прочистки е било предвидено да се изведат върху обща площ от 387.7 ха, в 

иглолистни гори , в широколистни високостъблени гори и в издънкови гори за превръщане. 
Материален добив е бил планиран само при прочистките в иглолистни гори. 

По данни на ДЛС “Мазалат” тази сеч е изведена на площ от 38.1 ха или 9.8%,като 
прочистка е водена само в иглолистни гори от проектирани 149.6 ха е изведена сеч на 38.1 
ха от планираната.Това общо взето недобро изпълнение при всеки случаи се е отразило 
неблагоприятно, като се има в предвид важното значение на прочистките за регулиране 
състава, произхода, качествената структура и здравословното състояние на дървостоите. 

 

3. Прореждания е било предвидено да се изведат върху обща площ от 4215.5 ха, в 

иглолистни гори в широколистни високостъблени гори и в издънкови гори. 
По данни на ДЛС “Мазалат” тази сеч е изведена на площ от 2110.87 ха, или 50.1% от 

планираната. 
Това изпълнение при всички случаи се е отразило благоприятно въпреки че е само на 

половината от планираната площ, като се има в предвид важното значение на 
прорежданията за формирането на дървета с прави самоокастрени стъбла и добре развити 
корони, както и за осигуряването на прирастта на дървостоите по височина. 

 

4. Пробирки е било предвидено да се изведат върху обща площ от 4643.0 ха,  в 

иглолистни гори, в широколистни високостъблени гори и в издънкови гори за превръщане . 
По данни на ДЛС “Мазалат” тази сеч е изведена на площ от 3938.68 ха, или 84.8% от 

планираната. 
Изпълнението с пробирките в определените за сеч насаждения  е позволило те да се 

подготвят за главна сеч, не е забавило  прирастта им по диаметър и не е задържало 
възобновителния процес в тях. 

 

5. Селекционни сечи е било предвидено да се изведат върху обща площ от 1.2 ха 

в семепроизводствени насаждения.Целта е била подобряване селекционните качества на 
отделните стъбла и получаване на висококачествен семенен материал. 

По данни на ДЛС “Мазалат” не е провеждана тази сеч. Най-голямо е неизпълнението при 
прочистките, а най-сериозно внимание е обърнато на пробирките . 

В заключение трябва да се подчертае, че при това преизпълнение на площта от 
предвидената, целите които се преследват с отгледните сечи – регулиране на бъдещия 
състав и произход на насажденията, поддържането им в добро здравословно състояние, 
оползотворяването на естествения отпад и съкращаване на срока за производство на 
технически зряла дървесина са постигнати . 

 

ІІІ. Санитарни сечи  
 
Санитарни сечи е било предвидено да се изведат върху площ от 187.0 ха. 
Отчитайки необходимостта от своевременното инвентаризиране и събиране на сухата и 

паднала маса за подобряване санитарното състояние на насажденията, стопанисващите 
органи правилно са положили големи усилия при извеждането на санитарните сечи. 

По данни на ДЛС “Мазалат” тези сечи са изведени върху площ от 1689.74 ха – 903.6% от 
предвиденото по ГСП. 

Това, преизпълнение се дължи на факта, че сечите са водени в иглолистни насаждения 
пострадали от изсъхване на културите от бял и черен бор,снеголоми и снеговали в тях в 
последствие и корояди. 
 
 
 

2.3. Общ преглед на ползването през ревизионния период 
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По данни на ДЛС “Мазалат” през изтеклия ревизионен период от всички видове сечи са 
отсечени общо 552344 куб.м лежаща  маса  при предвидени по ГСП 665310 куб.м, или 
изпълнението е 83.0%, като са отсечени по малко 112966 куб.м. 

Сравнение на предвиденото ползване по ГСП и действително отсеченото през изтеклото 
десетилетие по видове сечи, видове гори и общо е направено в таблица № 36. 

От нея се вижда, че през всичките години на изтеклия ревизионен период, общото 
ползване винаги е по малко от предвиденото по ГСП. Най-голямо изпълнение на  
ползването е било през 2012 година – изпълнение , а най-малко ползване е отчетено през 
2011 година – изпълнение. 
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Таблица № 36 
За сравнение на предвиденото ползване по лесоустройствен проект 

и отсеченото през ревизионния период по видове сечи и общо 
 

  

Година 
Възобновителна сеч /сеч надлесни 

дървета/ 
Отгледни  сечи  Санитарни сечи + принудитени сечи+ СМП  Всичко 

  Предви- Изпъл- 
Сравн. с 

предв. 
Предви- Изпъл- Сравн. с предв. Предви- Изпъл- Сравн. с предв. Предви- Изпъл- Сравн. С предв. 

  дено по нено 
в 

повече 

по-

малко 
дено по нено 

в 

повече 
по-малко дено по нено в повече 

по-

малко 
дено по нено в повече 

по-

малко 

  ГСП       ГСП       ГСП       ГСП       

Кубични метри лежаща маса 

I Иглолистни   

2011 150.5 0   -150.5 16763 6425   -10338 473 3499 3026   17386.5 9924   -7462.5 

2012 150.5 902 751.5   16763 14741   -2022 473 2060 1587   17386.5 17703 316.5   

2013 150.5 151 0.5   16763 20702   3939 473 3603 3130   17386.5 24456 7069.5   

2014 150.5 1039 888.5   16763 12369   -4394 473 4095 3622   17386.5 17503 116.5   

2015 150.5 593 442.5   16763 17512   749 473 4003 3530   17386.5 22108 4721.5   

2016 150.5 217 66.5   16763 15186   -1577 473 4067 3594   17386.5 19470 2083.5   

2017 150.5 198 47.5   16763 18714   1951 473 12886 12413   17386.5 31798 14411.5   

2018 150.5 674 523.5   16763 13142   -3621 473 22150 21677   17386.5 35966 18579.5   

2019 150.5 2834 2683.5   16763 20140   3377 473 7290 6817   17386.5 30264 12877.5   

2020 150.5 963 812.5   16763 14098   -2665 473 12051 11578   17386.5 27112 9725.5   

Всичко 1505 7571 6066   167630 153029   -14601 4730 75704 70974   173865 236304 62439   

%   503.1       91.3       1600.5       135.9     

II Широколистни високостъблени         

2011 11491 2366   -9125 11176 4273   -6903   321 321   22667 6960   -15707 

2012 11491 12613   1122 11176 14218 3042     824 824   22667 27655 4988   
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Година 
Възобновителна сеч /сеч надлесни 

дървета/ 
Отгледни  сечи  Санитарни сечи + принудитени сечи+ СМП  Всичко 

  Предви- Изпъл- 
Сравн. с 

предв. 
Предви- Изпъл- Сравн. с предв. Предви- Изпъл- Сравн. с предв. Предви- Изпъл- Сравн. С предв. 

  дено по нено 
в 

повече 

по-

малко 
дено по нено 

в 

повече 
по-малко дено по нено в повече 

по-

малко 
дено по нено в повече 

по-

малко 

  ГСП       ГСП       ГСП       ГСП       

2013 11491 6442   -5049 11176 4848   -6328   133 133   22667 11423   -11244 

2014 11491 9226   -2265 11176 8047   -3129   16 16   22667 17289   -5378 

2015 11491 7282   -4209 11176 6002   -5174   228 228   22667 13512   -9155 

2016 11491 8495   -2996 11176 9521   -1655   440 440   22667 18456   -4211 

2017 11491 11464   -27 11176 6417   -4759   0 0   22667 17881   -4786 

2018 11491 10315   -1176 11176 4553   -6623   723 723   22667 15591   -7076 

2019 11491 9239   -2252 11176 646   -10530   394 394   22667 10279   -12388 

2020 11491 2246   -9245 11176 5583   -5593   0 0   22667 7829   -14838 

Всичко 114910 79688   -35222 111760 64108   -47652   3079 3079   226670 146875   -79795 

%   69.3       57.4               64.8     

III Издънкови за превръщане в семенни         

2011 20361 11328   -9033 5011 7902 2891   333 393   60 25705 19623   -6082 

2012 20361 21500   1139 5011 3943   -1068 333 0   -333 25705 25443   -262 

2013 20361 24509 4148   5011 4364   -647 333 1504 1171   25705 30377 4672   

2014 20361 12635   -7726 5011 3821   -1190 333 28   -305 25705 16484   -9221 

2015 20361 14505   -5856 5011 1680   -3331 333 392 59   25705 16577   -9128 

2016 20361 11585   -8776 5011 1714   -3297 333 4   -329 25705 13303   -12402 

2017 20361 7811   -12550 5011 1004   -4007 333 0   -333 25705 8815   -16890 

2018 20361 2916   -17445 5011 2284   -2727 333 488 155   25705 5688   -20017 

2019 20361 9917   -10444 5011 3468   -1543 333 0   -333 25705 13385   -12320 

2020 20361 13281   -7080 5011 1241   -3770 333 0   -333 25705 14522   -11183 

Всичко 203610 129987   -73623 50110 31421   -18689 3330 2809   -521 257050 164217   -92833 
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Година 
Възобновителна сеч /сеч надлесни 

дървета/ 
Отгледни  сечи  Санитарни сечи + принудитени сечи+ СМП  Всичко 

  Предви- Изпъл- 
Сравн. с 

предв. 
Предви- Изпъл- Сравн. с предв. Предви- Изпъл- Сравн. с предв. Предви- Изпъл- Сравн. С предв. 

  дено по нено 
в 

повече 

по-

малко 
дено по нено 

в 

повече 
по-малко дено по нено в повече 

по-

малко 
дено по нено в повече 

по-

малко 

  ГСП       ГСП       ГСП       ГСП       

    63.8       62.7       84.4       63.9     

IV. Нискостъблени 

2011 1153 0   -1153   577 577     0 0   1153 577   -576 

2012 1153 10   -1143   6 6     0 0   1153 16   -1137 

2013 1153 0   -1153   0 0     0 0   1153 0   -1153 

2014 1153 0   -1153   0 0     0 0   1153 0   -1153 

2015 1153 156   -997   0 0     0 0   1153 156   -997 

2016 1153 606   -547   0 0     8 8   1153 614   -539 

2017 1153 1601 448     0 0     59 59   1153 1660 507 507 

2018 1153 1243 90 90   0 0     0 0   1153 1243 90 90 

2019 1153 0   -1153   0 0     0 0   1153 0   -1153 

2020 1153 629   -524   0 0     0 0   1153 629   -524 

всичко 11530 4245   -7285   583 583     120 120   11530 4948   -6582 

    36.8                       42.9     

V.Всичко 

2011 33032 13694   -19338 32692.5 19177   -13515.5 806.5 4213 3406.5   66531 37084   -29447 

2012 33032 35025 1993   32692.5 32908 216 215.5 806.5 2884 2077.5   66531 70817 4286 4286 

2013 33032 31102   -1930 32692.5 29914   -2778.5 806.5 5240 4433.5   66531 66256   -275 

2014 33032 22900   -10132 32692.5 24237   -8455.5 806.5 4139 3332.5   66531 51276   -15255 

2015 33032 22536   -10496 32692.5 25194   -7498.5 806.5 4623 3816.5   66531 52353   -14178 

2016 33032 20903   -12129 32692.5 26421   -6271.5 806.5 4519 3712.5   66531 51843   -14688 

2017 33032 21074   -11958 32692.5 26135   -6557.5 806.5 12945 12138.5   66531 60154   -6377 
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Година 
Възобновителна сеч /сеч надлесни 

дървета/ 
Отгледни  сечи  Санитарни сечи + принудитени сечи+ СМП  Всичко 

  Предви- Изпъл- 
Сравн. с 

предв. 
Предви- Изпъл- Сравн. с предв. Предви- Изпъл- Сравн. с предв. Предви- Изпъл- Сравн. С предв. 

  дено по нено 
в 

повече 

по-

малко 
дено по нено 

в 

повече 
по-малко дено по нено в повече 

по-

малко 
дено по нено в повече 

по-

малко 

  ГСП       ГСП       ГСП       ГСП       

2018 33032 15148   -17884 32692.5 19979   -12713.5 806.5 23361 22554.5   66531 58488   -8043 

2019 33032 21990   -11042 32692.5 24254   -8438.5 806.5 7684 6877.5   66531 53928   -12603 

2020 33032 17119   -15913 32692.5 20922   -11770.5 806.5 12051 11244.5   66531 50092   -16439 

Всичко 330320 221491   
-

108829 
326925 249141   -77784 8065 81712 73647   665310 552344   -112966 

    67%       76.2%       1013.80%       83.00%     
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Добивите от възобновителни сечи са 67.0%,от отгледни сечи 76.2% и от санитарни сечи 
1013.8% от предвидените, т.е.  изпълнението е почти наполовина , най голямо е изпълнението  
при санитарните сечи,което е в пъти преизпълнено. 

 
По видове гори и видове сечи ползването е следното: 

- В иглолистните гори е било предвидено ползване от възобновителни, отгледни и 

санитарни сечи. 
 При санитарните сечи изпълнението многократно надвишава планирания обем,при 
възобновителните е налице преизпълнение съответно 503.1% ,а при отгледните сечи 
изпълнение на 91.3%. 

Ползването по години и при трите вида сечи е много неравномерно. По отношение на 
санитарните сечи това е напълно нормален и правилен подход, тъй като сухата и паднала 
маса,както ипострадалата от съхнене,снеголом и снеговал трябва да се усвои бързо и в случая 
стопанисващите органи за всичките години от изтеклия ревизионен период са реализирали 
135.9% от предвидения за десетилетието добив. 

При отгледните сечи,ползването е по малко от предвиденото,докато при възобновителните 
е налице преизпълнение.  

- В широколистните високостъблени гори също е било предвидено ползване от 

възобновителни, отгледни и санитарни сечи. 
 Тук при санитарните сечи изпълнението надвишава многократно  планирания обем, докато при 
възобновителните и отгледните то е съответно 69.3% и 57.4% изпълнение ,общо изпълнение от 
всички сечи 64.8% 

Ползването по години е неравномерно при отгледните и санитарните сечи. Тук подхода на 
стопанисващите органи към санитарните сечи е бил същия. При овъзобновителните сечи 
ползването по години е сравнително равномерно. 

- В издънковите гори за превръщане е било предвидено ползване от възобновителни, 

отгледни и санитарни сечи.Ползването през годините е сравнително равномерно,като 
изпълнениетои при възобновителните сечи е 63.8%,при отгледните 62.7% и най голямо е 
изпълнението при санитарните сечи 84.4%,като цяло изпълнението при тези видове гори е 
63.95. 

- В нискостъблените  е било предвидено ползване от възобновителни и отгледни   

сечи,в дъбови смесени насаждения,относени към нискостъблен стопански клас. 
По данни на ДЛС “Мазалат” ползване в тези гори  е реализирано минимално ползване през 

изтеклия ревизионен период. 
В заключение трябва да се отбележи, че е реализирано само единично ползване от 

възобновителни сечи и от отгледни сечи които  не са били предвидени. 
  
В горскостопанския план на ДЛС “Мазалат” от 2011 година е било предвидено от всички 

видове сечи да се добие 832285 куб.м, стояща маса (с клони), от която 157975 куб.м (19.0%) се 
пада на отпада при извеждането на сечите, а останалите 665310 куб.м (81.0%) представляват 
лежащата маса. 

 
- едра строителна дървесина - 64180 куб.м - 8.0% 
- средна строителна дървесина - 191420 куб.м - 23.0% 
- дребна строителна дървесина - 47675 куб.м - 6.0% 
- дърва за огрев - 332500 куб.м - 40.0% 
- вършина - 29535 куб.м - 4.0% 

  Всичко лежаща маса - 665310 куб.м - 81.0% 
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Таблица № 37 
За размера на годишното ползване и добитите материали по групи сортименти 

през ревизионния  период – 2011-2020 г. 

  
Година 
  

Размер на 
годишното 
ползване 

Строителна дървесина 

  
Дърва 
  

Използ- 
ваема 
вършина едра средна дребна Общо стоящо лежащо 

  П л ъ т н и   к у б и ч е с к и   м е т р и 

I. От възобновителни сечи 

а/ иглолистни  

2011   0 0 0 0 0 0 0 

2012   902 449 143 3 595 307 0 

2013   151 24 59 0 83 68 0 

2014   1039 112 38 1 151 888 0 

2015   593 9 0 0 9 584 0 

2016   217 0 0 0 0 217 0 

2017   198 0 4 0 4 194 0 

2018   674 73 0 0 73 592 9 

2019   2834 124 183 65 372 2459 3 

2020   963 12 6 0 18 945 0 

Общо   7571 803 433 69 1305 6254 12 

%     10.6 53.9 15.9   82.6 0.2 

б/ широколистни високостъблени  

2011   2366 308 79 0 387 1979 0 

2012   12613 717 54 59 830 11783 0 

2013   6442 326 141 70 537 5905 0 

2014   9226 762 65 126 953 8273 0 

2015   7282 728 44 115 887 6395 0 

2016   8495 1094 97 72 1263 7232 0 

2017   11464 2064 326 219 2609 8852 3 

2018   10315 3749 259 157 4165 6147 4 

2019   9239 3380 413 88 3881 5350 7 

2020   2246 338 52 12 401 1842 3 

Общо   79688 13466 1530 918 15913 63758 17 

%     16.9 11.4 60.0   80.0 0.1 

б-2/ в т.ч. тополи 

2011   5 0 0 0 0 5 0 

2012   561 234 11 0 245 316 0 

2013   41 2 0 0 2 39 0 

2014   197 118 1 10 129 68 0 

2015   718 330 24 34 388 330 0 

2016   113 0 4 8 12 101 0 

2017   1667 899 148 117 1164 503 0 

2018   3223 1922 35 74 2031 1188 4 

2019   3038 1465 266 36 1767 1265 6 

2020   4 0 0 0 0 1 3 
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Година 
  

Размер на 
годишното 
ползване 

Строителна дървесина 

  
Дърва 
  

Използ- 
ваема 
вършина едра средна дребна Общо стоящо лежащо 

  П л ъ т н и   к у б и ч е с к и   м е т р и 

Общо   9567 4970 489 279 5738 3816 13 

%     51.9 9.8 57.1   66.5 0.3 

в/ издънкови за превръщане 

2011   11328 184 317 16 517 10811 0 

2012   21500 113 1657 56 1826 19674 0 

2013   24509 225 986 242 1453 23056 0 

2014   12635 67 337 43 447 12188 0 

2015   14505 98 228 9 335 14170 0 

2016   11585 231 283 41 555 11030 0 

2017   7811 121 150 14 285 7522 4 

2018   2916 36 68 0 104 2807 5 

2019   3038 1465 266 36 1767 1265 6 

2020   13281 171 294 0 465 12686 130 

Общо   123108 2711 4586 457 7754 115209 145 

%     2.2 169.2 10.0   93.6 0.1 

г/ нискостъблени 

2011   0 0 0 0 0 0 0 

2012   10 0 0 0 0 10 0 

2013   0 0 0 0 0 0 0 

2014   0 0 0 0 0 0 0 

2015   156 0 0 0 0 156 0 

2016   606 0 9 34 43 563 0 

2017   16010 0 137 218 355 1246 0 

2018   1243 0 150 97 247 996 0 

2019   0 0 0 0 0 0 0 

2020   629 2 17 0 19 610 0 

Общо   18654 2 313 349 664 3581 0 

%     0.01 1.7 1.9   19.2 0 

ОБЩО ОТ ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕчИ 

2011   13699 492 396 16 904 12795 0 

2012   35586 1513 1865 118 3496 32090 0 

2013   31143 577 1186 312 2075 29068 0 

2014   23097 1059 441 180 1680 21417 0 

2015   23254 1165 296 158 1619 21635 0 

2016   21016 1325 393 155 1873 19143 0 

2017   37150 3084 765 568 4417 18317 7 

2018   18371 5780 512 328 6620 11730 22 

2019   18149 6434 1128 225 7787 10339 22 

2020   17123 523 369 12 903 16084 136 

Общо   238588 21952 7351 2072 31374 192618 187 

%     9.2 33.5 28.2   80.7 0.1 

II. ОТ ОТГЛЕДНИ,САНИТАРНИ и принудителни СЕчИ 
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Година 
  

Размер на 
годишното 
ползване 

Строителна дървесина 

  
Дърва 
  

Използ- 
ваема 
вършина едра средна дребна Общо стоящо лежащо 

  П л ъ т н и   к у б и ч е с к и   м е т р и 

а/ иглолистни 

2011   9924 1608 3606 69 5283 4641 0 

2012   16801 1518 5009 500 7027 9774 0 

2013   24305 777 3300 972 5049 19256 0 

2014   16464 658 4298 887 5843 10621 0 

2015   21515 1823 4628 956 7407 14108 0 

2016   19253 1383 2764 434 4581 14672 0 

2017   31600 2959 6350 1820 11129 20470 0 

2018   35292 8381 7854 947 17181 18072 37 

2019   27430 6719 4329 572 11619 15679 132 

2020   26149 5592 7466 919 13977 12116 54 

Общо   228733 31418 49604 8076 86096 139409 223 

         

б/ широколистни високостъблени 

2011   4594 253 183 10 446 4148 0 

2012   15042 338 1295 327 1969 13082 0 

2013   4981 105 204 82 391 4590 0 

2014   8063 92 464 73 629 7434 0 

2015   6230 144 320 67 531 5699 0 

2016   9961 239 977 170 1386 8575 0 

2017   6417 223 641 161 1025 5384 8 

2018   5276 31 627 88 746 4530 0 

2019   858 41 12 52 105 753 0 

2020   5583 215 545 63 822 4761 0 

Общо   67005 1681 5268 1093 8050 58956 8 

         

в/ издънкови за превръщане 

2011   8295 23 155 13 191 8104 0 

2012   3943 13 184 16 213 3730 0 

2013   5865 35 42 38 115 5753 0 

2014   3849 20 341 75 436 3413 0 

2015   2072 6 34 0 40 2032 0 

2016   1718 0 132 41 173 1545 0 

2017   1004 18 16 6 40 964 0 

2018   2772 0 111 54 165 2598 9 

2019   3468 3 105 14 122 3300 47 

2020   1241 0 0 0 0 1241 0 

Общо   34227 118 1120 257 1495 32680 56 

         

Общо от отгледни ,санитарни и принудителни сечи 

2011   22813 1884 3944 92 5920 16893 0 

2012   35786 1869 6488 843 9209 26586 0 
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Година 
  

Размер на 
годишното 
ползване 

Строителна дървесина 

  
Дърва 
  

Използ- 
ваема 
вършина едра средна дребна Общо стоящо лежащо 

  П л ъ т н и   к у б и ч е с к и   м е т р и 

2013   35151 917 3546 1092 5555 29599 0 

2014   28376 770 5103 1035 6908 21468 0 

2015   29817 1973 4982 1023 7978 21839 0 

2016   30932 1622 3873 645 6140 24792 0 

2017   39021 3200 7007 1987 12194 26818 8 

2018   43340 8412 8592 1089 18092 25200 46 

2019   31756 6763 4446 638 11846 19732 179 

2020   32973 5807 8011 982 14799 18118 54 

Общо   329965 33218 55992 9426 98641 231045 287 

         

ОБЩО ОТ ВСИчКИ СЕчИ 

2011   36512 2376 4340 108 6824 29688 0 

2012   71372 3382 8353 961 12705 58676 0 

2013   66294 1494 4732 1404 7630 58667 0 

2014   51473 1829 5544 1215 8588 42885 0 

2015   53071 3138 5278 1181 9597 43474 0 

2016   51948 2947 4266 800 8013 43935 0 

2017   76171 6284 7772 2555 16611 45135 15 

2018   61711 14192 9104 1417 24712 36930 68 

2019   49905 13197 5574 863 19633 30071 201 

2020   50096 6330 8380 994 15702 34202 190 

Общо 823285  568553 55169 63343 11498 130015 423663 474 

%     6.7 7.6 1.4  15.7 51.5 0.1 

 
От таблица № 37 се вижда, че процентът на реализираната строителна дървесина (15.7%) е 

по малко от планирания (37.0%) и изоставането се дължи на дървата за огрев,получени от 
санитарните сечи. Причината за това е, че стопанисващите органи са обърнали по-голямо 
внимание на санитарните сечи където най-голям е процента н а дърва за огрев и отпада  

Действителният отпад (32.7%) е почти два пъти по голям от  планирания по ГСП (19.0%). 
Делът на добитите дърва (51.5%) е  пъти по-голям от предвидения (40.0%). Причината за 

това от една страна е незначителния дял на вършината в реализирания добив на дървесина 
през ревизионния период, а явно тя е отишла в дървата. От друга страна добивът на 
дървесина от санитарна сеч е в пъти по-голям от планирания, а при тези сечи делът на дървата 
е много голям. 

От всичко казано до тук може да се направи заключение, че добитата дървесина е 
сравнително добре оползотворена. 

 

2.4. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ЗАЛЕСЯВАНЕ 
 

І. Естествено възобновяване  

 
Естественото възобновяване на насажденията от високостъблените стопански класове, 

разположени на свежи, влажни и сравнително богати месторастения, протича нормално. 
Затруднено е естественото възобновяване в буковите и дъбовите насаждения със затревена 
покривка. В част от тях е било проектирано подпомагане без залесяване (разрохкване). 

Мероприятията по възобновяване и залесяване в ДЛС “Мазалат” са проектирани съгласно 
установените типове горски месторастения и оптималния целеви състав. 
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И в двете горскостопански единици мероприятията са проектирани така, че да се осигури в 
максимална степен естественото възобновяване. В таблици №37 и №38 са съпоставени 
предвидените и изпълнените залесявания по насоки за двете стопанства. 

 

ІІ. Залесяване  
През изтеклия ревизионен период е извършено залесяване върху площ от 132.2 ха при 

предвидени по ГСП 111.0 ха, или с  21.2 ха в повече, което представлява изпълнение от 
119.1%%. В таблица № 37 са посочени извършените залесявания през ревизионния период. 

Както се вижда от таблица № 37 изпълнение има при попълване на редини–  съответно 0.3 
ха ,това е залесяване в изредени култури,ново залвсяване 47.7 ха,в зрели невъзобновени 14.0 
ха и най много 70.2 ха е подпомагане на възобновяването чрез залесяване. 

 

Таблица № 37 
За извършените залесявания през ревизионния период 

 

Години 

В зрели Ново При Попъл- Подпомагане  Употребени 

невъзоб- залеся- рекон- ване на възобновя- Всичко фиданки 

новени ване струкция редини ването чрез залесяване  

    залесяване   

х         е         к         т         а         р         и хил.броя 

2011 3.1 19.6 - - - 22.7 23,4 

2012 - 7.7 - - - 7.7 34,25 

2013 - 7.8 - - 3.1 10.9 20,395 

2014 - - - - 4.8 4.8 42,19 

2015 - - - - 8.0 8.0 67,43 

2016 - - - 0.3 3.7 4.0 19,78 

2017 2.4 5.8 - - 6.0 14.2 59,715 

2018 8.5 - - - 3.6 12.1 39,35 

2019 - - - - 41.0 41.0 273,06 

2020 - 6.8 - - - 6.8 3,4 

ОБЩО 14.0 47.7 - 0.3 70.2 132.2 582,97 

по ГСП  105,8  5,2  111.0  

в повече 14.0    70.2    21.2  

в по-малко  58.1  4.9    

% от ГСП  45.1  5.8  119.1  

 

 

Таблица № 38 
За извършените залесявания по дървесни видове 

 
Дървесни видове Предвидено Изпълнено % % от ГСП 

блг 0,8 0.8  100 

цр  45.1   

Бк 12,5 14.5  116 

Кдр  0.2   

Атл. Кдр  1.7   

Чдб 6,0 1.5  25 

Черна топола 40,1 13.8  34.4 

Здб 10,8 11.3  104.6 

Чб 1,6 2.3  143.8 

Бб 3,9 1.0  25.6 

Летен дъб 7,0 2.9  41.4 

Топола I3761  18.4   

Ак 0,4 0.1  25 

 ела 5,2 3.0  57.7 

Сива топола  15.6   

     

всичко 88,3 132.2  149.7 

ОБЩО     
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Проектирани са били основно попълване на редини и ново залесяване. 
Прави впечатление неизпълнението при ново залесените (47.7 ха), което на практика е 

лесно изпълнимо. 
При избора на дървесните видове за залесяване в общи линии са изпълнени насоките 

дадени от ГСП от 2011 година. 
По данни взети от книгата за културите на ДЛС “Мазалат”, в общата залесена площ през 

ревизионния период, иглолистните видове участват със 4.9%,останалото залесяване е със 
широколистни видове.По дървесни видове участието е следното: цер – 34.1 % ,бук – 11.0 
%;тополи – 24.4 % ; зимен дъб –незалесено срещу предвидени – 8.5 %. 

По отношение на широколистните дървесни видове е залесявано много повече с тополи за 
сметка на останалите видове, Причината за това от една страна е, че при залесяването на 
освободените след голите сечи за тополи се използват различните видове тополи подходящи 
за месторастенето.Стопанисващите органи са положили усилия да запазят видовото 
разнообразие, като са залесявали със най –разпространените  дървесни видове. 

Разпределението на проектираната и изпълнена почвоподготовка по вид е дадено в таблица 
№ 40. 

 

 

 

Таблица № 40 
Разпределение на проектираната и изпълнена 

почвоподготовка по вид 

 
Вид на почвоподготовката Предвидено Изпълнено % от ГСП 

ръчни тераси 30,7 43.4 141.4 

ръчни площадки    

опростена ръчна    

всичко    

орни пояси тр. тяга    

пълна оран тр. тяга 22,9 86.3 377.9 

дупки моторен свредел    

всичко 53,6 129.7 242 

общо    

 
По ГСП от 2011 година делът на механизираната почвоподготовка е– 86.3 ха, 
планирана и е използвана основно при създаването на култури на голи площи с малък 

наклон. 
Прилагана е предимно ръчна почвоподготовка под формата на ръчни тераси – 43.4 ха. 
Най-подходящ сезон за залесяване е пролетта и почти всички залесявания на територията 

на ДЛС “Мазалат” се извършват именно през този сезон. 
Създадените култури до 3 годишна възраст се отглеждат 2-3 пъти годишно. 
На територията на ДЛС “Мазалат” има един горски разсадника. 
- В землището на град Павел Баня с площ 4.3 ха (отд.189 „9“ ). 
Разсадника е  в състояние да задоволят нуждите от посадъчен материал на стопанството, а 

също така могат да подсигурят с фиданки и други стопанства в рамките на РДГ – стара Загора и 
ИАГ. 

За извършване на механизираните дейности в разсадниците се използват трактор и 
мотокултиватор. Механизирано се извършват следните операции: оран, фрезоване, направа на 
лехи, изваждане на фиданки и чистенето на пътеките и междуредията на пикираните фиданки. 
Останалите операции се извършват ръчно. 

В района на ДЛС “Мазалат” има обособени семепроизводствени насаждения с обща площ 
180.1 ха които са в състояние да задоволяват нуждите от семена и гарантират запазването на 
генетичния фонд. 

По голямата част от тези насаждения са високо продуктивни, в добро състояние и с добри 
семепроизводствени възможности. В някои от тях е необходмо да се изведат селекционни 
сечи, което е предвидено в новия ГСП. 

В заключение може да се каже,че стопанството е в състояние да задоволи нуждите си от 
семена собствено производство. 
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2.5. ТЕХНИКО-УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Силно изразени ерозионни процеси в Държавно ловно стопанство “Мазалат” не се 

наблюдават, но има отделни площи на много стръмни терени и около водосбора на реките 
върху които се наблюдават частични ерозионни процеси. Такива са площите северозападно от 
с.Шейново и с.Ясеново и водосборите на р. Тъжа и р. Габровница. Поради дейността на 
ерозията в тези райони е намалена дебелината на почвения профил и са обособени групи 
интразонални месторастения А0,1(130); В1,2(131) и А0,1(132). Те са бедни и много бедни 
месторастения върху ерозирали терени. Последните са и обект на техническия проект за борба 
с ерозията във водосбора на яз.”Копринка” и на Националната дългосрочна програма за борба 
с ерозията в РБ, разработена през 1978 год. 

 

2.6. СТРАНИЧНИ ПОЛЗВАНИЯ 
 
Размерът и характерът на страничните ползввания през ревизионния период и размера на 

пашата са били следните: 
Съгласно чл.31, т.3 от Закона за защитените територии и чл.124 от Закона за горите (обн. 

ДВ, бр.19/08.03.2011 г.), върху 24642.6 ха – 82,4% от общата площ на ДЛС “Мазалат”, се 
забранява пашата на всякакви домашни животни в горските територии. 

Пашуване е разрешено върху 5241.8 ха-17,5% от площта на стопанството, в землищата на: 
- с.Осетеново – 498,7 ха за едър и дребен добитък, и 15,0 ха само за дребен добитък; 
- с.Александрово – 896.9 ха за едър и дребен добитък, и 6,1 ха само за дребен добитък; 
- с.Манолово – 563,5 ха за едър и дребен добитък, и 11,8 ха само за дребен добитък; 
- с.Тъжа – 423,2 ха за едър и дребен добитък, и 0,1 ха само за дребен добитък; 
- с.Търничени – 314,1 ха за едър и дребен добитък, и 31,1 ха само за дребен добитък; 
- с.Габарево – 601,5 ха за едър и дребен добитък, и 24,1 ха само за дребен добитък; 
- с.Асен – 0,3 ха за едър и дребен добитък; 
- с.Скобелево – 219,0 ха за едър и дребен добитък, и 18,0 ха само за дребен добитък; 
- с.Ясеново – 317,4 ха за едър и дребен добитък, и 21,3 ха само за дребен добитък; 
- с.Шейново – 326,9 ха за едър и дребен добитък, и 28,4 ха само за дребен добитък; 
- с.Голямо Дряново – 51,9 ха за едър и дребен добитък; 
- с.Горно Сахране – 80,0 ха за едър и дребен добитък, и 2,3 ха само за дребен добитък; 
- с.Долно Сахране – 25,5ха за едър и дребен добитък; 
- с.Виден – 195,5 ха за едър и дребен добитък, и 2,6 ха само за дребен добитък; 
- гр.Павел баня – 188,1 ха за едър и дребен добитък, и 7,2 ха само за дребен добитък; 
- с.Турия – 489,3 ха за едър и дребен добитък, и 0,1 ха само за дребен добитък; 
Пашуване на домашни животни във всички горски територии, независимо от тяхната 

собственост, се допуска съгласно Горскостопанския план или програма. 
Необходимо е площите, забранени за паша, попадащи в блок разрешен за паша, по 

възможност да се оградят. 
Не се допуска нощна паша, както и навлизане в горските територии на домашни животни 

без пастир. 
Допуска се събирането на листников фураж, горски плодове, гъби, билки и др. Tяхното 

развитие зависи от годишните промени на климатичните условия, особеностите на 
растителната среда, антропогенни и други фактори.  Възможните средногодишни добиви са 400 
кг диворастящи гъби, 1000 кг билки (в т.ч. цветове, листа, стъбла, корени) и др. 

Съгласно Стандартните формуляри на защитените зони по ЗБР, засягащи района на 
Ловното стопанство, е забранено добиването на листников фураж в природните горски 
местообитания (хабитати) с кодове 9110, 9150 и 9170. 

 

 

    2.7. СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И ПЪТИЩА. МАШИНИ И 

МЕХАНИЗМИ 
 
Като цяло съществуваща пътна мрежа е достатъчна за изпълнение на предвидените 

горскостопански мероприятия - транспортните и експлоатационните условия са много добри. На  
територията на ДЛС “Мазалат” като  временно недостъпни басейни са  описани 12.3 % от  
общата  площ. Общата  площ  на  отделите, включени във временно недостъпните басейни е 
3653.4 ха.Запасът на  насажденията  е  721 055 м3. През  настоящето  десетилетие  е  
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предвидено  ползване  във  временно  недостъпните  басейни  - в горите държавна собственост 
на  площ  1990.7 ха  -  на държавните гори  с  предвидени  мероприятия  за  сеч   и  по  запас – 
88 410 куб.м.  от  общото  ползване за държавните гори в ДГС. Пътищата на цялата територия  
на стопанството са с нормални криви  и достатъчна широчина, имат големи наклони,  но са 
достъпни за транспорт.  

 

Таблица № 41 
Машини и механизми използвани в ДЛС “Мазалат” 

 

№ Наименование на 
машините 

Марка Налично
ст 

 и механизмите  броя 

 Горски харвестър John Deere 1270G 1 

 Горски харвестър John Deere 1170G 1 

 Колесен трактор NEW HOLLAND 4430 1 

 Верижен булдозер KOMATSU D85E-12 1 

 Верижен багер HYUNDAI Robex 210C-7 1 

 Форвардер TIMBERJACK 810D 1 

 Специализиран тр Universal 651 M 1 

 Специализиран тр DT 75 1 

 

 

2.8. ОПАЗВАНЕ НА ГОРАТА 
 
Основната задача на горскостопанската дейност е повишаването производителността на 

горите, което е пряко свързано с опазването им от вредители и болести. 
Санитарното състояние на горите на територията на ДЛС “Мазалат” в настоящия момент е 

сравнително добро.  
Повреди са установени  върху 944.7 ха от залесената площ на стопанството ,от които само 

0.9 ха трета степен силно повредени и загиващи ,143.3 ха със средни повреди и 800.5 ха с леки 
повреди. 

Вредните въздействия върху горскодървесната растителност имат абиотичен и биотичен 
характер. Вредните абиотични въздействия са предизвикани главно от екстремните отклонения 
в климата. Вредите от биотичен произход се дължат на различни патогенни микроорганизми и 
животински организми.  

 Таблица № 42 
Изпълнение на лесозащитни мероприятия през 

 

Наименование на  Мярка Година 2015 

мероприятието  план отчет 

1. Авиохимична борба с/у борова процесионка дка - 1000 
2. Механична борба с/у борова процесионка дка - - 
3. Наземна хим. борба с/у тополов листояд дка - - 

 

 

   2.9. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТНАТА СИЛА 
 
Съгласно ГСП от 2011 година стопанството е било разделено на четири горскостопански 

участъци, всеки от които с оглед на охраната на горите е разделен на охранителни участъци. 
Общият брой на охранителните участъци е бил . При обособяването на участъците по площ са 
взети под внимание териториалната разпокъсаност на горите, обема на предвидените 
мероприятия и възможностите за охрана. 

Щатният персонал на стопанството за 2021 година е следният: 

 

Таблица № 43 
За съществуващата управленческа структура 
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N по Номенклатурна длъжност Щат Налич 
ред   ност 

1 Директор 1 1 

2 Зам. директор 2 2 

3 Главен счетоводител 1 1 

4 Началник ГСУ 4 4 

5 Лесничей 3 2 

6 Счетоводител 2 2 

7 Касиер счетоводител 1 1 

8 Технолог по дърводобива и ЛКМ 4 4 

9 Помощник лесничей 2 2 

10 Завеждащ админ. Служба 1 1 

11 Системен администратор 1 1 

12 Специалист ОЛТ 1 1 

13 Горски надзиратели 19 19 

14 Ловен стражар 6 6 

15 Работник горско стопанство 4 4 

16 Шофьор т. автомобил 1 1 

17 Багерист 1  1  

18 Тракторист 1  1  

19 Работник разсадник 3  3  

20 Чистач 1  1  

 Всичко: 59 58 

 

 

 

2.10. ЛОВ И РИБОЛОВ 
 
За лова и риболова на територията на ДЛС “Мазалат” за изтеклия ревизионен период е бил 

изработен ловоустройствен поект, подвързан в отделен том и представляващ неразделна част 
от горскостопанския план. 

 

 

3. Характеристика на горските територии  
 

3.1. Площ на държавните горски територии на горското  стопанство и 

разпределението им по категории, според основните им функции 
 

Таблица № 44 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на ОБЩАТА ПЛОЩ по ВИД НА ПОДОТДЕЛА и ГРУПА ГОРИ 

Държавна собственост 

Вид на подотдела 

Група гори 

% иглолистни 
широколистни 

високостъблени 

издънкови 
за 

превръщане 
нискостъблени Всичко 

хектари 

естествен произход 0.4-1.0 34.4 8101.5 11282.3 903.4 20321.6 70.9 

склопени култури 5798.4 321.9 - 37.7 6158.0 21.5 

несклопени култури 10.3 117.5 - - 127.8 0.5 

естествен произход 0.1-0.3 6.6 408.8 281.8 30.0 727.2 2.6 

изредени култури 40.4 27.2 - - 67.6 0.2 

всичко насаждения 5890.1 8976.9 11564.1 971.1 27402.2 95.7 

  

клек - - - - - - 

всичко залесена площ 5890.1 8976.9 11564.1 971.1 27402.2 95.7 

  

сечище 1.8 9.3 2.1 - 13.2 0.1 
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Вид на подотдела 

Група гори 

% иглолистни 
широколистни 

високостъблени 

издънкови 
за 

превръщане 
нискостъблени Всичко 

хектари 

пожарище - - - - - - 

голина 4.4 50.9 - - 55.3 0.2 

всичко незал.дървопр. 6.2 60.2 2.1 - 68.5 0.3 

  

поляна 256.1 122.4 129.4 10.1 518.0 1.8 

обработваема площ 0.5 0.6 1.9 1.1 4.1 - 

разсадник - 0.8 - - 0.8 - 

автомобилен път 0.1 0.8 1.0 - 1.9 - 

шосе - 0.6 0.3 - 0.9 - 

дворно място 2.9 2.5 0.9 0.4 6.7 - 

временен склад 0.2 - 0.2 - 0.4 - 

просека 5.0 5.4 8.6 0.6 19.6 0.1 

лесонепригодна голина 27.3 0.4 24.9 39.0 91.6 0.3 

лесонепригодна площ 0.8 - 29.8 104.1 134.7 0.5 

скали 2.9 3.8 21.4 10.4 38.5 0.1 

мочур 0.3 - 0.5 - 0.8 - 

сипей 1.1 0.3 1.8 - 3.2 - 

кариера 0.1 - 5.9 - 6.0 - 

гьол 0.3 - - - 0.3 - 

прокар - - 0.5 - 0.5 - 

ровина 0.8 - 0.3 - 1.1 - 

язовир 9.6 - 1.2 - 10.8 - 

река - 12.7 10.9 - 23.6 0.1 

дивечова нива 15.8 6.7 4.1 - 26.6 0.1 

дивечова ливада 2.4 5.6 - - 8.0 - 

горски разсадник - 4.3 - - 4.3 - 

ловна просека 0.7 - 5.3 - 6.0 - 

свлачище - 0.2 - - 0.2 - 

разливище - 3.6 8.7 10.9 23.2 0.1 

микроязовир - 0.3 - - 0.3 - 

гробища 0.1 - - - 0.1 - 

ски писта - 0.4 - - 0.4 - 

дивечово сечище 12.9 10.6 3.6 - 27.1 0.1 

автомобилен път III 
категория 

13.3 15.4 14.9 - 43.6 0.1 

автомобилен път IV 
категория 

61.4 57.7 81.5 0.1 200.7 0.7 

  

всичко недървопр. площ 414.6 255.1 357.6 176.7 1204.0 4.0 

  

всичко инвентаризирана 
площ 

6310.9 9292.2 11923.8 1147.8 28674.7 100.0 

  

в т.ч. дървопр. площ 5896.3 9037.1 11566.2 971.1 27470.7 96.0 
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 Таблица № 45 
Разпределение на горските територии по категории и функции 

 

Държавна собственост 

територии по 
категории и 

функции 

Иглолистни Широколистни Всичко 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ,ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

защита на водите - - - - - - - - - 

защита на почвите - - - 11.1 8.6 535 11.1 8.6 535 

защита на 
урбанизирани 
територии 

- - - - - - - - - 

защита на сгради и 
инфраструктури 

5.2 - - 0.6 - - 5.8 - - 

защита на горна 
граница гора 

- - - - - - - - - 

защитни горски пояси - - - - - - - - - 

технически проект за 
борба с ерозия 

56.4 47.8 11745 2.8 0.6 50 59.2 48.4 11795 

Общо защитни 
функции 

61.6 47.8 11745 14.5 9.2 585 76.1 57.0 12330 

  

резервати, 
национални паркове 

- - - - - - - - - 

природни паркове - - - - - - - - - 

природни 
забележителности 

- - - 6.6 5.7 1260 6.6 5.7 1260 

защитени местности 12.5 10.2 5790 149.0 146.7 24350 161.5 156.9 30140 

защитени зони 
Натура 2000 

2861.1 2600.4 696065 9788.2 9214.9 1635705 12649.3 11815.3 2331770 

други с особен 
режим 

- - - - - - - - - 

Общо специални 
функции по т.1 

2873.6 2610.6 701855 9943.8 9367.3 1661315 12817.4 11977.9 2363170 

  

семепроизводствени 
насаждения и 
градини 

3.1 3.1 1110 75.0 75.0 21070 78.1 78.1 22180 

горски разсадници - - - - - - - - - 

опитни и географски 
култури 

- - - - - - - - - 

дендрариуми - - - - - - - - - 

учебно-опитни гори - - - - - - - - - 

токовища - - - - - - - - - 

200м около хижи и 
манастири 

- - - - - - - - - 

БИСД - - - - - - - - - 

Общо специални 
функции по т.2 

3.1 3.1 1110 75.0 75.0 21070 78.1 78.1 22180 

  

горски територии с 
рекреационно 
значение 

3.9 3.9 1200 29.7 24.1 3820 33.6 28.0 5020 

за поддържане на 
ландшафта 

- - - - - - - - - 



ДЛС “МАЗАЛАТ” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2021 ГОДИНА 

 

територии по 
категории и 

функции 

Иглолистни Широколистни Всичко 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ,ха 

Запас, 
куб.м 

Обща 
площ, 

ха 

Залесена 
площ, ха 

Запас, 
куб.м 

гори с висока 
консервационна 
стойност 

1458.3 1378.5 324960 2456.7 2396.8 421210 3915.0 3775.3 746170 

Общо специални 
функции по т.3 

1462.2 1382.4 326160 2486.4 2420.9 425030 3948.6 3803.3 751190 

  

Общо Специални 
функции по 
т.1+т.2+т.3 

4338.9 3996.1 1029125 12505.2 11863.2 2107415 16844.1 15859.3 3136540 

  

Общо защитни и 
специални функции 

4400.5 4043.9 1040870 12519.7 11872.4 2108000 16920.2 15916.3 3148870 

  

стопански функции 1910.4 1846.2 459515 9844.1 9639.7 1795480 11754.5 11485.9 2254995 

Всичко 6310.9 5890.1 1500385 22363.8 21512.1 3903480 28674.7 27402.2 5403865 

 
 
 
 

3.2. Таксационна характеристика на насажденията  
 

Залесената площ на ТП ДЛС “Мазалат” е 27 402.2 ха. Разпределението й, както и това на 
дървесния запас в границите на обособените условни стопанските класове е дадено в таблица 
№ 46 . 
 

Таблица № 46 

Разпределение на ЗАЛЕСЕНАТА ПЛОЩ и ОБЩИЯ ДЪРВЕСЕН ЗАПАС  
       

Държавна собственост 

Стопански 
класове 

Защитни 
функции 

Специални 
функции 

Общо защитни и 
специални 

Стопански 
функции 

Всичко 
функции % 

хектари 

Смърчов - 1180.5 1180.5 147.7 1328.2 4.8 

Бялборови 
култури 

4.7 1331.2 1335.9 1161.0 2496.9 9.1 

Черборови 
култури 

43.1 1484.4 1527.5 537.5 2065.0 7.5 

Буков В - 3128.0 3128.0 2220.0 5348.0 19.5 

Буков Ср - 2003.2 2003.2 485.2 2488.4 9.1 

Габъров - 143.1 143.1 256.8 399.9 1.5 

Широколистен В 8.6 593.2 601.8 155.1 756.9 2.8 

Буков В П - 1001.8 1001.8 662.1 1663.9 6.1 

Буков СрН П - 403.8 403.8 19.0 422.8 1.5 

Габъров В П - 268.6 268.6 389.6 658.2 2.4 

Габъров СрН П - 534.5 534.5 67.9 602.4 2.1 

Дъбов СрН П 0.5 2056.1 2056.6 4267.8 6324.4 23.1 

Церов П - 30.2 30.2 58.7 88.9 0.3 

Смесен В П - 107.2 107.2 320.5 427.7 1.6 

Смесен СрН П - 647.6 647.6 685.5 1333.1 4.9 

Акациев 0.1 309.6 309.7 39.9 349.6 1.3 

Келявгабъров - 636.3 636.3 11.6 647.9 2.4 
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всичко 57.0 15859.3 15916.3 11485.9 27402.2 100.0 

     

3.2.1. Гори със защитни и специални функции 
 

Залесената площ на горите със защитни и специални функции държавна собственост е 
15 916.3 хектара от общата залесена площ.По стопански класове тя се разпределя, както 
следва: 
 
 

Условен Смърчов стопански клас (таблици №№ 1-9 от Приложението) 
 
Площта на този стопански клас е 1180.5 ха или 4.3% от залесената площ. Обособен е от 

чисти, смесени с преобладание и смесени без преобладание култури от: смърч , зелена 
дуглазка , европейска лиственица и ела .  

Средната производителност на класа е II (1.5) бонитет, средната възраст 52 год. и средния 
запас 328 куб.м/ха, а средния  прираст е 6.29 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на дървостоите е много добро. 
Общият запас е 387 015 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 7427 куб.м. 
Преобладават среднобогатите, следвани от богатите месторастения.Средната пълнота е 

0.89. Основен дървесен вид е смърчът – 58.5% от площта и 65.6% от запаса (без клони). От 
останалите дървесни видове по-голямо участие има бука.  
 
 

Условен стопански клас Бялборови култури (таблици №№ 10-18 от 

Приложението) 
 
Площта на този стопански клас е 1335.9 ха или 4.9% от залесената площ. Този стопански 

клас е обособен от чисти и смесени бялборови култури, както и от смесени такива с водещо 
участие на бял бор от I до IV бонитет извън ареала и в  ареала на естественото 
разпространение на белия бор,култури от веймутов бор ,бяла мура и атласки кедър, както и 
насаждения (самосеви) от бял бор.  

Месторастенията са предимно среднобогати (83.6%). Средният бонитет е III (3.1). Средната 
възраст на стопанския клас е 49 години. Средния запас е 225 куб.м/ха, а средния  прираст е 
4.60 куб.м/ха. 
    Здравословното състояние на културите е средно до задоволително. В голяма част от 
културите месторастенията са среднобогати и белия бор е смесен със характерната за района 
растителност – зимен дъб,благун и габър(2 – 3 десети и нагоре). Зимния дъб и благуна са с 
височина от 5 до 8 метра и диаметър до 10 сантиметра. 

Общият запас е 299 985 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 6151 куб.м. 
Средната пълнота е 0.74. Основен дървесен вид е белият бор – 60.4% от площта и 68.3% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има черния бор.  
 
 

 

Условен стопански клас Черборови култури (таблици №№ 19-25 от 

Приложението) 
 
Площта на този стопански клас е 1527.5 ха или 5.6% от залесената площ. Този стопански 

клас е обособен от чисти и смесени черборови култури, както и от смесени такива с водещо 
участие на черен бор от I до IV бонитет извън ареала и в  ареала на естественото 
разпространение на черния бор както и насаждения (самосеви) от черен  бор.  

 Преобладават среднобогатите месторастения, следвани от бедните. Средният бонитет е IV 
(3.5). Средната възраст на стопанския клас е 57 години. Средния запас е 232 куб.м/ха, а средния  
прираст е 4.14 куб.м/ха. 
Здравословното състояние на културите е средно до задоволително. В голяма част от 
културите месторастенията са среднобогати и белия бор е смесен със характерната за района 
растителност – зимен дъб,благун и габър(2 – 3 десети и нагоре). Зимния дъб,благуна и габъра 
са с височина от 5 до 8 метра и диаметър до 10 сантиметра. 

Общият запас е 353 870 куб.м (без клони). 
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Общият среден годишен прираст е 6331 куб.м. 
Средната пълнота е 0.69. Основен дървесен вид е черният бор – 73.9% от площта и 84.3% 

от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има белия бор.  
 
 

Условен Буков високобонитетен стопански клас(таблици №№ 26-34 

от Приложението) 
Площта на този стопански клас е 3128.0 ха или 11.4% от залесената площ. Този стопански 

клас е обособен от чисти и смесени с преобладание на бук семенни насаждения от I и II 
бонитет разположени предимно върху богати месторастения  и върху среднобогати 
месторастения . 

Средната производителност на класа е II (2.0) бонитет, средната възраст е 110 години, 
средният запас е 293 куб.м/ха , а средния  прираст е 3.39 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията и културите е добро.  
Общият запас е 917 555 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 10 612 куб.м. 
Средната пълнота е 0.65. Основен дървесен вид е букът – 89.7% от площта и 89.7% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има смърча.  
 
 

Условен Буков среднобонитетен стопански клас (таблици №№ 35-43 

от Приложението) 
 

Площта на този стопански клас е 2003.2 ха или 7.3% от залесената площ. В този стопански 
клас са включени чисти и смесени семенни насаждения от бук с производителност III до V 
бонитет. Преобладават среднобогатите месторастения, следвани от среднобогатите до богати. 
Средният бонитет е III (3.1). Средната възраст е 86 години, средният запас е 202 куб.м/ха , а 
средния  прираст е 2.78.м/ха. 

Здравословното състояние е сравнително добро. 
Общият запас е 405 355 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 5568 куб.м. 
Средната пълнота е 0.72. Основен дървесен вид е букът – 85.2% от площта и 84.6% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 
 

Условен Габъров стопански клас (таблици №№ 44-52 от 

Приложението) 

 
Площта на този стопански клас е 143.1 ха или 0.5% от залесената площ. Този стопански клас 

е обособен от чисти, смесени с преобладание и смесени без преобладание на габър и 
воденгабърови насаждения, независимо от бонитета, разположени предимно върху 
среднобогати месторастения. 

Средната производителност на гората е III (2.8) бонитет, средната възраст е 70 години, а 
средният запас е 209 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на младите насаждения е много добро, а на средновъзрастните и 
зрелите -добро. 

Общият запас е 29 870 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 516 куб.м. 
Средната пълнота е 0.80. Основен дървесен вид е габърът – 59.2% от площта и 56.2% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има бука.  
 
 

Условен Широколистен високостъблен стопански клас (таблици 

№№ 53-61 от Приложението) 

 
Площта на този стопански клас е 601.8 ха или 2.2% от залесената площ. Този стопански клас 

е сборен и е обособен от чисти и смесени с преобладание и без преобладание насаждения и 
култури от: зимен дъб, елша, червен дъб, трепетлика, цер, бреза, орех, летен дъб, тополи, 
върба, явор, източен чинар, бряст и липа . 

Насажденията и културите са разположени в по-голямата си част върху среднобогати 
месторастения. 
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Средната възраст на класа е 43 години, средната производителност III (2.9) бонитет, а 
средният запас е 110 куб.м/ха. 

Общият запас е 66 065 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 1708 куб.м. 
Средната пълнота е 0.65. Основен дървесен вид е черната елша – 31.7% от площта и 45.8% 

от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие имат тополите.  
 

 
 

Условен Буков високобонитетен за превръщане стопански  клас 

(таблици №№ 62-70 от Приложението) 

 
 

Площта на този стопански клас е 1001.8 ха или 3.5% от залесената площ. Този стопански 
клас е обособен от чисти и смесени с преобладание на бук издънкови насаждения от I и II 
бонитет в добро санитарно състояние с висока правостъбленост и пълнота над 7/10. 

Разположен е педимно върху среднобогати месторастения  
Средната производителност на класа е I (1.8) бонитет, средната възраст 80 години, а 

средният запас е 196 куб.м/ха. 
Общият запас е 196 550 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 2562 куб.м. 
Средната пълнота е 0.76. Основен дървесен вид е букът – 79.8% от площта и 81.7% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 

Условен Буков средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(таблици №№ 71-77 от Приложението) 

 
 

Площта на този стопански клас е 403.8 ха или 1.4% от залесената площ.Съставен е от чисти 
и смесени букови  издънкови насаждения от III до V  бонитети,с преобладание  на бук. 

Най-голям е делът на среднобогатите месторастения .Средният бонитет е IV (3.5). Средната 
възраст е 67 години, а средният запас е 129 куб.м/ха. 

Общият запас е 52 155 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 904 куб.м. 
Средната пълнота е 0.77. Основен дървесен вид е букът – 63.6% от площта и 65.6% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 
 
 
 

Условен Габъров високобонитетен стопански клас за превръщане 

(таблици №№ 78-86 от Приложението) 
 
Площта на този стопански клас е 268.6 ха или 1.0% от залесената площ.Този стопански клас 

е обособен от чисти и смесени с преобладание на габър издънкови насаждения от I и II 
бонитет, разположени предимно върху среднобогати месторастения.  

Средната възраст на класа е 69 години, средната производителност е II (2.1) бонитет, а 
средният запас е 182 куб.м/ха.  

Санитарното състояние на насажденията е много добро.  
Общият запас е 48 795 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 765 куб.м. 
Средната пълнота е 0.76. Основен дървесен вид е габърът – 60.4% от площта и 59.4% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има бука.  
 

    Условен Габъров средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(таблици №№ 87-95 от Приложението) 

 
Площта на този стопански клас е 534.5 ха или 2.0% от залесената площ.Този стопански клас 

включва чисти и смесени с преобладание на габър и воден габър издънкови насаждения от III 
до V бонитет, разположени предимно върху среднобогати месторастения. 
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Средната производителност на класа е IV (3.7) бонитет, средната възраст е 72 години, 
средният запас е 116 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Общият запас е 61 875 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 945 куб.м. 
Средната пълнота е 0.73. Основен дървесен вид е габърът – 49.4% от площта и 50.3% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има бука.  
 
 
 

 

Условен  Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(таблици №№ 96-104 от Приложението) 
 

Площта на този стопански клас е 2056.6 ха или 7.5% от залесената площ.Съставен е от 
чисти и смесени издънкови насаждения от зимен дъб и благун  III, IV и V бонитет. 

Месторастенията са с преобладание на  среднобогатите .Средният бонитет е IV (3.9). 
Средната възраст е 63 години ,средният запас е 99 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Общият запас е 204 425 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 3333 куб.м. 
Средната пълнота е 0.63. Основен дървесен вид е зимният дъб – 77.2% от площта и 71.2% 

от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 
 

Условен Церов  стопански клас за превръщане(таблици №№ 105-111 

от Приложението) 
 

Площта на този стопански клас е 30.2 ха или 0.1% от залесената площ.Тук са отнесени чисти 
и смесени   издънкови насаждения от Цер  II до V бонитет, формирани на среднобогати 
месторастения.  

Средната производителност на класа е III (3.3) бонитет, средната възраст е 67 години, а 
средният запас е 107 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Общият запас е 3220 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 48 куб.м. 
Средната пълнота е 0.53. Основен дървесен вид е церът – 68.2% от площта и 70.3% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има зимния дъб.  

 

Условен Смесен високобонитетен стопански клас за 

превръщане(таблици №№ 112-118 от Приложението) 
 

Площта на този стопански клас е 107.2 ха или 0.4% от залесената площ.Съставен е от чисти 
и смесени широколистни издънкови насаждения от зимен дъб, благун, бук и др., без 
преобладание, с производителност от І и II бонитет. Месторастенията са предимно средно 
богати до богати .Средният бонитет е II (2.1). Средната възраст е 56 години,а средният запас е 
174 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Общият запас е 18 630 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 368 куб.м. 
Средната пълнота е 0.80. Основен дървесен вид е букът – 28.7% от площта и 34.5% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 
 
 

Условен Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(таблици №№ 119-127 от Приложението) 
 

 

Площта на този стопански клас е 647.6 ха или 2.4% от залесената площ .Съставен е от чисти 
и смесени широколистни издънкови насаждения от зимен дъб, благун, бук и др., без 
преобладание, с производителност от ІII до V бонитет. Месторастенията са предимно средно 
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богати .Средният бонитет е IV (4.0). Средната възраст е 52 години,а средният запас е 93 
куб.м/ха. 

Общият запас е 60 085 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 1213 куб.м. 
Средната пълнота е 0.65. Основен дървесен вид е зимният дъб – 34.0% от площта и 27.9% 

от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 

Условен Акациев стопански клас(таблици №№ 128-136 от 

Приложението) 

 
Площта на този стопански клас е 309.7 ха или 1.1% от залесената площ .Включва чисти и 

смесени с преобладание на акация издънкови насаждения и култури, растящи на среднобогати  
месторастения . 

Санитарното състояние на насажденията и културите е добро. Те са със запазена издънкова 
способност за възобновяване и са с пълнота от 0,6 до 1,0. 

Средната им производителност е III (3.3) бонитет, средната възраст е 18 години, средният 
запас е 76 куб.м/ха.  

Общият запас е 23 580 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 1496 куб.м. 
Средната пълнота е 0.70. Основен дървесен вид е акацията – 78.4% от площта и 58.7% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие имат зимния дъб и 
черния бор.  
 

Условен стопански клас Келявгабъров  

(таблици  №№ 137-144 от приложението) 
Площта на стопанският клас е 636.3 ха или 2.3% от залесената площ. Този стопански клас е 

обособен съгласно Указанията на НУГ от 2007 година за стопанисване на бившия стопански 
клас за реконструкция. В него са отнесени чисти и смесени издънкови насаждения с водещо 
участие на келяв габър.Най-голям е делът на бедните  месторастения. Общият запас е 19 840 
куб.м (без клони). Средният бонитет е V (4.6). Средната възраст е 60 години. Общият среден 
годишен прираст е 373 куб.м, а на един хектар – 0.59 куб.м. Средната пълнота е 0.66. Основен 
дървесен вид e келявия габър – 64.6% от площта и 30.1%  от запаса (без клони). От останалите 
дървесни видове по-голямо участие има зимния дъб. 

 
 
 

5.2.2. Гори със стопански функции 
 

Залесената площ на горите със стопански функции е 11 485.9 хектара от общата залесена 
площ. По стопански класове тя се разпределя, както следва: 
 

 Смърчов стопански клас (таблици №№ 1-7 от Приложението) 
 
Площта на този стопански клас е 147.7 ха или 0.5% от залесената площ. Обособен е от 

чисти, смесени с преобладание и смесени без преобладание култури от: смърч ,зелена 
дуглазка  и ела .  

Средната производителност на класа е II (1.6) бонитет, средната възраст 48 год. и средния 
запас 313 куб.м/ха, а средния  прираст е 6.51 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на дървостоите е много добро. 
Общият запас е 46 265 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 962 куб.м. 
Преобладават среднобогатите, следвани от богатите месторастения.Средната пълнота е 

0.80. Основен дървесен вид е дугласката – 30.5% от площта и 46.0% от запаса (без клони). От 
останалите дървесни видове по-голямо участие има смърча.  
 
 

 Стопански клас Бялборови култури (таблици №№ 7-16 от 

Приложението) 
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Площта на този стопански клас е 1161.0 ха или 4.2% от залесената площ. Този стопански 
клас е обособен от чисти и смесени бялборови култури, както и от смесени такива с водещо 
участие на бял бор от I до IV бонитет извън ареала и в  ареала на естественото 
разпространение на белия бор, както и насаждения (самосеви) от бял бор.  

Месторастенията са предимно среднобогати . Средният бонитет е III (2.8). Средната възраст 
на стопанския клас е 50 години. Средния запас е 250 куб.м/ха, а средния  прираст е 5.10 
куб.м/ха. 
    Здравословното състояние на културите е средно до задоволително. В голяма част от 
културите месторастенията са среднобогати и белия бор е смесен със характерната за района 
растителност – зимен дъб,благун и габър(2 – 3 десети и нагоре). Зимния дъб и благуна са с 
височина от 5 до 8 метра и диаметър до 10 сантиметра. 

Общият запас е 290 040 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 5926 куб.м. 
Средната пълнота е 0.76. Основен дървесен вид е белият бор – 57.1% от площта и 64.0% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 
 
 

 

Стопански клас Черборови култури (таблици №№ 17-25 от 

Приложението) 
 
Площта на този стопански клас е 537.5 ха или 2.0% от залесената площ. Този стопански клас 

е обособен от чисти и смесени черборови култури, както и от смесени такива с водещо участие 
на черен бор от II до V бонитет извън ареала и в  ареала на естественото разпространение на 
черния бор както и насаждения (самосеви) от черен  бор.  

 Преобладават среднобогатите месторастения, следвани от бедните. Средният бонитет е III 
(3.4). Средната възраст на стопанския клас е 57 години. Средния запас е 229 куб.м/ха, а средния  
прираст е 4.04 куб.м/ха. 
Здравословното състояние на културите е средно до задоволително. В голяма част от 
културите месторастенията са среднобогати и белия бор е смесен със характерната за района 
растителност – зимен дъб,благун и габър(2 – 3 десети и нагоре). Зимния дъб,благуна и габъра 
са с височина от 5 до 8 метра и диаметър до 10 сантиметра. 

Общият запас е 123 210 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 2275 куб.м. 
Средната пълнота е 0.67. Основен дървесен вид е черният бор – 68.1% от площта и 80.2% 

от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има белия бор.  
 
 

Буков високобонитетен стопански клас(таблици №№ 26-34 от 

Приложението) 
Площта на този стопански клас е 2220.0 ха или 11.1% от залесената площ. Този стопански 

клас е обособен от чисти и смесени с преобладание на бук семенни насаждения от I и II 
бонитет разположени предимно върху средно богати до богати месторастения . 

Средната производителност на класа е II (2.1) бонитет, средната възраст е 101 години, 
средният запас е 313 куб.м/ха , а средния  прираст е 3.45 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията и културите е добро.  
Общият запас е 695 700 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 7668 куб.м. 
Средната пълнота е 0.71. Основен дървесен вид е букът – 84.1% от площта и 87.2% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 
 

Буков среднобонитетен стопански клас (таблици №№ 35-43 от 

Приложението) 
 

Площта на този стопански клас е 485.2 ха или 1.8% от залесената площ. В този стопански 
клас са включени чисти и смесени семенни насаждения от бук с производителност III и V 
бонитет. Преобладават среднобогатите месторастения, следвани от среднобогатите до богати. 
Средният бонитет е III (3.1). Средната възраст е 102 години, средният запас е 243 куб.м/ха , а 
средния  прираст е 2.76.м/ха. 
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Здравословното състояние е сравнително добро. 
Общият запас е 117 960 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 1337 куб.м. 
Средната пълнота е 0.65. Основен дървесен вид е букът – 78.0% от площта и 83.8% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 
 

Габъров стопански клас (таблици №№ 44-52 от Приложението) 

 
Площта на този стопански клас е 256.8 ха или 0.9% от залесената площ. Този стопански клас 

е обособен от чисти, смесени с преобладание и смесени без преобладание на габър 
насаждения, независимо от бонитета, разположени предимно върху среднобогати 
месторастения. 

Средната производителност на гората е III (2.7) бонитет, средната възраст е 64 години, а 
средният запас е 197 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на младите насаждения е много добро, а на средновъзрастните и 
зрелите -добро. 

Общият запас е 50 680 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 941 куб.м. 
Средната пълнота е 0.77. Основен дървесен вид е габърът – 67.7% от площта и 65.4% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има бука.  
 
 

Широколистен високостъблен стопански клас (таблици №№ 53-61 от 

Приложението) 

 
Площта на този стопански клас е 155.1 ха или 0.6% от залесената площ. Този стопански клас 

е сборен и е обособен от чисти и смесени с преобладание и без преобладание насаждения и 
култури от: зимен дъб, елша, червен дъб, трепетлика, цер, бреза, орех, летен дъб, тополи, 
върба, явор, източен чинар, бряст и липа . 

Насажденията и културите са разположени в по-голямата си част върху среднобогати 
месторастения. 

Средната възраст на класа е 61 години, средната производителност IV (3.5) бонитет, а 
средният запас е 125 куб.м/ха. 

Общият запас е 19 330 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 356 куб.м. 
Средната пълнота е 0.68. Основен дървесен вид е черната елша – 30.4% от площта и 37.4% 

от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има зимния дъб.  
 

 
 

Буков високобонитетен за превръщане стопански  клас (таблици 

№№ 62-70 от Приложението) 

 
 

Площта на този стопански клас е 662.1 ха или 2.4% от залесената площ. Този стопански клас 
е обособен от чисти и смесени с преобладание на бук издънкови насаждения от I и II бонитет в 
добро санитарно състояние с висока правостъбленост и пълнота над 7/10. 

Разположен е педимно върху среднобогати месторастения  
Средната производителност на класа е I (1.7) бонитет, средната възраст 74 години, а 

средният запас е 205 куб.м/ха. 
Общият запас е 135 415 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 1902 куб.м. 
Средната пълнота е 0.74. Основен дървесен вид е букът – 70.6% от площта и 75.2% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 

 Буков средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(таблици №№ 71-77 от Приложението) 
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Площта на този стопански клас е 19.0 ха или 0.1% от залесената площ.Съставен е от чисти и 
смесени букови  издънкови насаждения от III до V  бонитети,с преобладание  на бук. 

Най-голям е делът на среднобогатите месторастения .Средният бонитет е III (3.4). Средната 
възраст е 52 години, а средният запас е 143 куб.м/ха. 

Общият запас е 2725 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 57 куб.м. 
Средната пълнота е 0.89. Основен дървесен вид е букът – 57.4% от площта и 62.7% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има зимния дъб.  
 
 
 
 

      Габъров високобонитетен стопански клас за превръщане (таблици 

№№ 78-86 от Приложението) 
 
Площта на този стопански клас е 389.6 ха или 1.4% от залесената площ.Този стопански клас 

е обособен от чисти и смесени с преобладание на габър издънкови насаждения от I и II 
бонитет, разположени предимно върху среднобогати месторастения.  

Средната възраст на класа е 51 години, средната производителност е II (1.8) бонитет, а 
средният запас е 216 куб.м/ха.  

Санитарното състояние на насажденията е много добро.  
Общият запас е 84 210 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 1759 куб.м. 
Средната пълнота е 0.82. Основен дървесен вид е габърът – 64.7% от площта и 55.6% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има бука.  
 

   Габъров средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(таблици №№ 87-95 от Приложението) 

 
Площта на този стопански клас е 67.9 ха или 0.2% от залесената площ.Този стопански клас 

включва чисти и смесени с преобладание на габър и воден габър издънкови насаждения от III и 
IV бонитет, разположени предимно върху среднобогати месторастения. 

Средната производителност на класа е III (3.2) бонитет, средната възраст е 36 години, 
средният запас е 113 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Общият запас е 7670 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 237 куб.м. 
Средната пълнота е 0.82. Основен дървесен вид е габърът – 66.5% от площта и 65.0% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има бука.  
 

 

Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(таблици №№ 96-104 от Приложението) 
 

Площта на този стопански клас е 4267.8 ха или 15.6% от залесената площ.Съставен е от 
чисти и смесени издънкови насаждения от зимен дъб и благун  III, IV и V бонитет. 

Месторастенията са с преобладание на  среднобогатите .Средният бонитет е III (3.3). 
Средната възраст е 69 години ,средният запас е 121 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Общият запас е 516 430 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 7920 куб.м. 
Средната пълнота е 0.60. Основен дървесен вид е зимният дъб – 72.5% от площта и 64.7% 

от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 
 

Церов  стопански клас за превръщане(таблици №№ 105-111 от 

Приложението) 
 

Площта на този стопански клас е 58.7 ха или 0.2% от залесената площ.Тук са отнесени чисти 
и смесени   издънкови насаждения от Цер  III и IV бонитет, формирани на среднобогати 
месторастения.  
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Средната производителност на класа е IV (3.5) бонитет, средната възраст е 69 години, а 
средният запас е 83 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Общият запас е 4840 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 73 куб.м. 
Средната пълнота е 0.43. Основен дървесен вид е церът – 61.2% от площта и 61.2% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има зимния дъб.  

 

 Смесен високобонитетен стопански клас за превръщане(таблици 

№№ 112-120 от Приложението) 
 

Площта на този стопански клас е 320.5 ха или 1.2% от залесената площ.Съставен е от чисти 
и смесени широколистни издънкови насаждения от зимен дъб, благун, бук и др., без 
преобладание, с производителност от І и II бонитет. Месторастенията са предимно средно 
богати до богати .Средният бонитет е II (2.0). Средната възраст е 55 години,а средният запас е 
185 куб.м/ха. 

Санитарното състояние на насажденията е добро. 
Общият запас е 59 350 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 1164 куб.м. 
Средната пълнота е 0.77. Основен дървесен вид е габърът – 32.9% от площта и 30.5% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има бука.  
 
 
 

Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(таблици №№ 121-129 от Приложението) 
 

 

Площта на този стопански клас е 685.5 ха или 2.5% от залесената площ .Съставен е от чисти 
и смесени широколистни издънкови насаждения от зимен дъб, благун, бук и др., без 
преобладание, с производителност от ІII до V бонитет. Месторастенията са предимно средно 
богати .Средният бонитет е III (3.1). Средната възраст е 52 години,а средният запас е 143 
куб.м/ха. 

Общият запас е 98 155 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 1997 куб.м. 
Средната пълнота е 0.69. Основен дървесен вид е зимният дъб – 37.4% от площта и 26.1% 

от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има габъра.  
 

Акациев стопански клас(таблици №№ 130-138 от Приложението) 

 
Площта на този стопански клас е 39.9 ха или 0.1% от залесената площ .Включва чисти и 

смесени с преобладание на акация издънкови насаждения и култури, растящи на среднобогати  
месторастения . 

Санитарното състояние на насажденията и културите е добро. Те са със запазена издънкова 
способност за възобновяване и са с пълнота от 0,6 до 1,0. 

Средната им производителност е IV (3.9) бонитет, средната възраст е 19 години, средният 
запас е 68 куб.м/ха.  

Общият запас е 2695 куб.м (без клони). 
Общият среден годишен прираст е 153 куб.м. 
Средната пълнота е 0.80. Основен дървесен вид е акацията – 81.3% от площта и 63.5% от 

запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие имат зимния дъб и 
черния бор.  
 

Стопански клас Келявгабъров  

(таблици  №№ 137-144 от приложението) 
   
Площта на стопанският клас е 11.6 ха от залесената площ. Този стопански клас е обособен 
съгласно Указанията на НУГ от 2007 година за стопанисване на бившия стопански клас за 
реконструкция. В него са отнесени чисти и смесени издънкови насаждения с водещо участие на 
келяв габър габър и няколко  насаждения от  мъждрян и леска.Най-голям е делът на бедните  
месторастения. Общият запас е 320 куб.м (без клони). Средният бонитет е V (4.4). Средната 
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възраст е 40 години. Общият среден годишен прираст е 8 куб.м, а на един хектар – 0.69 куб.м. 
Средната пълнота е 0.53. Основен дървесен вид e келявия габър – 50.8% от площта и 21.9%  
от запаса (без клони). От останалите дървесни видове по-голямо участие има зимния дъб. 

 
 

 

Общо за гората 

Средната възраст е  72 години, средната пълнота – 0.69, а средният бонитет – III (2.9). 
Общият дървесен запас е 5 403 865 куб.м (без клони). Средният запас е 197 куб.м/ха. 
Общият среден годишен прираст е 84 942 куб.м, а на един хектар 3.10 куб.м 
 
В таблица № 47 са дадени средните таксационни показатели (само за горите държавна 

собственост) на отделните стопански класове, видовете гори със защитни и специални функции 
и общо. 

 
 

 

Таблица № 47 

Средни таксационни показатели по функции,  
 стопански класове и общо за гората 

Държавна собственост 

Стопански 
класове 

Залесена 
площ 

Средна 
възраст 

Среден 
бонитет 

Средна 
пълнота 

Среден 
запас 

на 1 ха 

Среден 
прираст 
на 1 ха 

Общ 
среден 
прираст 

Общ дървесен 
запас 

Надлесни 
запас 

без 
клони 

с 
клони 

без 
клони 

с 
клони 

ха % години     куб.м/ха куб.м/ха куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м 

А. Горски територии със Защитни и специални функции 

Смърчов 1180.5 4.3 52 II (1.5) 0.89 328 6.29 7427 387015 480125 110 140 

Бялборови 
култури 

1335.9 4.9 49 III (3.1) 0.74 225 4.60 6151 299985 364470 65 80 

Черборови 
култури 

1527.5 5.6 57 IV (3.5) 0.69 232 4.14 6331 353870 421840 - - 

Буков В 3128.0 11.4 110 II (2.0) 0.65 293 3.39 10612 917555 1067990 400 460 

Буков Ср 2003.2 7.3 86 III (3.1) 0.72 202 2.78 5565 405355 479630 670 775 

Габъров 143.1 0.5 70 III (2.8) 0.80 209 3.61 516 29870 36760 85 120 

Широколистен В 601.8 2.2 43 III (2.9) 0.65 110 2.84 1708 66065 76775 105 135 

Буков В П 1001.8 3.7 80 II (1.8) 0.76 196 2.56 2562 196550 226920 150 170 

Буков СрН П 403.8 1.5 67 IV (3.5) 0.77 129 2.24 904 52155 63475 - - 

Габъров В П 268.6 1.0 69 II (2.1) 0.76 182 2.85 765 48795 57875 30 40 

Габъров СрН П 534.5 2.0 72 IV (3.7) 0.73 116 1.75 937 61875 72740 10 15 

Дъбов СрН П 2056.6 7.5 63 IV (3.9) 0.63 99 1.62 3333 204425 229450 60 85 

Церов П 30.2 0.1 67 III (3.3) 0.53 107 1.59 48 3220 3555 - - 

Смесен В П 107.2 0.4 56 II (2.1) 0.80 174 3.43 368 18630 22400 - - 

Смесен СрН П 647.6 2.4 52 IV (4.0) 0.65 93 1.87 1213 60085 69990 35 45 

Акациев 309.7 1.1 18 III (3.3) 0.70 76 4.83 1496 23580 25920 105 130 

Келявгабъров 636.3 2.3 60 V (4.6) 0.66 31 0.59 373 19840 22445 5 5 

Всичко горски 
територии със 
ЗСпФ 

15916.3 58.2 72 III (2.9) 0.70 198 3.16 50309 3148870 3722360 1830 2200 

Б. Горски територии със стопански функции 

Смърчов 147.7 0.5 48 II (1.6) 0.80 313 6.51 962 46265 58105 - - 

Бялборови 
култури 

1161.0 4.2 50 III (2.8) 0.76 250 5.10 5926 290040 354620 185 240 

Черборови 
култури 

537.5 2.0 57 III (3.4) 0.67 229 4.04 2173 123210 146695 5 10 

Буков В 2220.0 8.1 101 II (2.1) 0.71 313 3.45 7668 695700 794430 125 140 

Буков Ср 485.2 1.8 102 III (3.1) 0.65 243 2.76 1337 117960 135700 70 80 

Габъров 256.8 0.9 64 III (2.7) 0.77 197 3.66 941 50680 62325 212 250 

Широколистен В 155.1 0.6 61 IV (3.5) 0.68 125 2.30 356 19330 23175 20 20 

Буков В П 662.1 2.4 74 II (1.7) 0.74 205 2.87 1902 135415 157505 105 120 
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Стопански 
класове 

Залесена 
площ 

Средна 
възраст 

Среден 
бонитет 

Средна 
пълнота 

Среден 
запас 

на 1 ха 

Среден 
прираст 
на 1 ха 

Общ 
среден 
прираст 

Общ дървесен 
запас 

Надлесни 
запас 

без 
клони 

с 
клони 

без 
клони 

с 
клони 

ха % години     куб.м/ха куб.м/ха куб.м куб.м куб.м куб.м куб.м 

Буков СрН П 19.0 0.1 52 III (3.4) 0.89 143 3.00 57 2725 3400 - - 

Габъров В П 389.6 1.4 51 II (1.8) 0.82 216 4.51 1759 84210 106020 195 290 

Габъров СрН П 67.9 0.2 36 III (3.2) 0.82 113 3.49 237 7670 10205 60 70 

Дъбов СрН П 4267.8 15.6 69 III (3.3) 0.60 121 1.86 7920 516430 583180 35 35 

Церов П 58.7 0.2 68 IV (3.5) 0.43 83 1.24 73 4840 5350 - - 

Смесен В П 320.5 1.2 55 II (2.0) 0.77 185 3.63 1164 59350 72160 20 30 

Смесен СрН П 685.5 2.5 52 III (3.1) 0.69 143 2.91 1997 98155 117230 30 30 

Акациев 39.9 0.1 19 IV (3.9) 0.80 68 3.83 153 2695 2985 10 10 

Келявгабъров 11.6 - 39 IV (4.4) 0.53 28 0.69 8 320 340 - - 

Всичко горски 
територии със 
СтФ 

11485.9 41.8 71 III (2.8) 0.68 196 3.02 34633 2254995 2633425 1072 1325 

ОБЩО 27402.2 100.0 72 III (2.9) 0.69 197 3.10 84942 5403865 6355785 2902 3525 

 
 
 

За онагледяване на таксационните показатели са изготвени и десест диаграми: 
 

1. За разпределение на залесената площ по стопански класове в проценти; 
 
2. За разпределение на залесената площ по класове на възраст във високостъблените гори; 
 
3. За разпределение на дървесния запас по класове на възраст във високостъблените гори; 
 
4.Разпределение на залесените площи по класове на възраст в издънковите гори за 

превръщане  
 
5.Разпределение на дървесния запас по класове на възраст в издънковите гори за 

превръщане  
 
6.Разпределение на залесените площи по класове на възраст в  
нискостъблени гори  
 
7.Разпределение на дървесния запас по класове на възраст в нискостъблени гори  
 
8. За разпределение на залесената площ по дървесни видове; 
 
9. За разпределение на дървесния запас по дървесни видове. 
 
10. За разпределение на залесената площ по видове гори в проценти. 
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Разпределение на залесените площи на ДЛС Мазалат 2021г. по 
стопански класове, изразено в проценти от залесената площ 

Държавна собственост 

 
Разпределение на залесените площи по класове на възраст във 

високостъблените гори на ДЛС Мазалат 2021г. 
Държавна собственост 
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Разпределение на дървесния запас по класове на възраст във 
високостъблените гори на ДЛС Мазалат 2021г. 

Държавна собственост 

 
 

 

Разпределение на залесените площи по класове на възраст в 
издънковите гори за превръщане на ДЛС Мазалат 2021г. 

Държавна собственост 
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Разпределение на дървесния запас по класове на възраст в 
издънковите гори за превръщане на ДЛС Мазалат 2021г. 

Държавна собственост 

 
 

 

Разпределение на залесените площи по класове на възраст в 
нискостъблени гори на ДЛС Мазалат 2021г. 

Държавна собственост 
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Разпределение на дървесния запас по класове на възраст в 
нискостъблени гори на ДЛС Мазалат 2021г. 

Държавна собственост 

 
 

 

Разпределение на залесените площи на ДЛС Мазалат 2021г. по 
дървесни видове 

Държавна собственост 
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Разпределение на дървесния запас на ДЛС Мазалат 2021г. по дървесни 
видове 

Държавна собственост 

 
 

 

Разпределение на залесените площи на ДЛС Мазалат 2021г. по видове 
гори 

Държавна собственост 
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4. Основни насоки за организация на   стопанството  
 

4.1. Направление на стопанството 
Направлението на стопанството е в зависимост от групата гори, към която са причислени 

съответните насаждения. 
Направлението на стопанисване в горите и земите със защитни и специални функции е в 

зависимост от особените функции, които те трябва да изпълняват и се състои в запазване и 
засилване на естетичните, рекреационните, водоохранните, защитните и други функции, в 
съчетание с използването и на останалите ползи (дърводобив, странични ползвания, лов и 
други). Мероприятията са диференцирани за всяко насаждение, съобразно състоянието му. 

 

 

4.2. Разделяне на стопанството на горскостопански участъци 

 

За по-правилното стопанисване, ефективна охрана и опазване на горите и на основание на 
утвърден протокол на Комисията по чл.34 на ИАГ, територията на Държавно ловно стопанство 
“Мазалат”е разделена на четири горскостопански участъка, а именно: 

 

 

Таблица №48  

Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ и ЗАПАС по ГСУ 

ГСУ 

общо за стопанството държавни територии запас без клони 

обща площ залесена площ обща площ залесена площ общо държавни 

ха куб.м 

1.Александрово 7616.8 7389.0 7300.5 7073.0 1413115 1361730 

2.Габровница 6493.7 6115.6 6371.1 5997.7 1088565 1079155 

3.Турия 9143.5 8862.3 8704.4 8425.4 1778680 1716115 

4.Лешница 6331.4 5938.6 6298.7 5906.1 1250175 1246865 

ОБЩО 29585.4 28305.5 28674.7 27402.2 5530535 5403865 

 
 
 

I ГСУ “Александрово” – общата му площ е 7616.8 ха. Обхваща водосборния басейн на р. 
Саплама и нейните притоци Голямо ломско дере, Черешов дол, Манастирски дол, Братански 
дол и др., от северните склонове на Сърнена гора. На територията му р. Тъжа се влива в р. 
Тунджа – главен водосбор на стопанството.  

Този участък запазва номера си от досега действащия проект на ДЛС “Мазалат”, Отделите в 
обхвата на ГСУ “Александрово” са от 331 до 458, както и отдел 480.  

Горските територии на I ГСУ са отразени на стопански карти в М 1:10000 от № 1 до № 7 
включително. Седалището му е в с. Александрово. 
 
 

II ГСУ “Габровница” обхваща горски територии с площ 6493.7 ха. В границите му попадат 
водосборите на р. Тунджа и нейните притоци р. Тъжа и р.Габровница.  

В резултат, във II ГСУ попадат отделите 1÷21, 58÷63, 68, 70, 73÷76, 88, 102÷108, 120÷122, 
124÷126, 138÷169, 177÷181, 479, 501÷507, както и 1382÷1387.  

Горските територии на участъка са нанесени на стопански карти в М 1:10000 от №8 до №13, 
както и №30. Седалището му е в с. Горно Сахране. 
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III ГСУ “Турия” е с най-голяма площ от обособените горскостопански участъци – 9143.5 ха. 
Включва отдели с номера 182, 185÷330, 478, както и в проекта на ДЛС “Мазалат” от 2011 год.  

В него попада водосбора на Турийска река, вливаща се в р. Тунджа - Средна река, Калъдере, 
Мечи дол, р. Излянка и др.  

Административното седалище на III ГСУ е разположено в с. Турия. Горските му територии са 
отразени на стопански карти в М 1:10000 – от №14 до №23 вкл.  

 
 
IV ГСУ “Лешница” е с обща площ 6331.3 ха. Включва отдели с номера 459÷477, 515, 601, 

615÷622, 627÷629, 632, 634÷643, 648÷700, както и отдел 1254 . 
В участъка попадат водосборните басейни на реките Лешница, Голяма Варовита, Средна 

Варовита и Крайна Варовита. 
Горските територии на IV ГСУ са показани на стопански карти в М 1:10000 от №24 до №29.  
Седалището на участъка е в с. Горно Сахране. 

     

 4.3. Стопански класове 
 
Настъпилите вследствие стопанската дейност изменения в площите по видове гори, в 

структурата на дървостоите и новите изисквания за стопанисване на горите, налагат преоценка 
на стопанските класове, обособени при миналото лесоустройство.При предишното 
лесоустройство на ДЛС“Мазалат”са били обособени 18 стопански класа. 

Съгласно сега действащите нормативни актове и документи се предлага основната част от 
старите стопански класове да се запазят, но с известни промени в площта им, като 
същевременно се обособят и нови. Общият брой на сега предлаганите стопански класове е 17. 
 
 

4.3.1 Смърчов стопански клас (С) 

    Обособен е от чисти, смесени с преобладание и смесени без преобладание култури от: 
смърч , зелена дуглазка , европейска лиственица и ела. Основната цел е поддържане и 
подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, както и производство на едра 
строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 години.  
 

 

4.3.2 Стопански клас Бялборови култури (ББК) 
    Този стопански клас е обособен от чисти и смесени бялборови култури, както и от смесени 
такива с водещо участие на бял бор от I до IV бонитет извън ареала и в  ареала на 
естественото разпространение на белия бор,култури от веймутов бор ,бяла мура и атласки 
кедър, както и насаждения (самосеви) от бял бор. Основната цел е поддържане и подобряване 
на специалните и защитни функции на дървостоите. Състоянието на част от културите е 
влошено в резултат на значителни по обем нападения от биотични фактори. В силно 
засегнатите култури целта на стопанисване е възстановяване на устойчиви горски екосистеми и 
производство на средна строителна и технологична дървесина при турнус на сеч 40 години. За 
останалата част целта на стопанисване е производство на едра строителна дървесина с 
диаметър на тънкия край над 18 см при турнус на сеч 80 години.  

Във установените със  значителни повреди  култури, същите ще се стопанисват при 
турнуси на сеч, съобразно Указанията за стопанисване на иглолистните култури извън 
естествения им район на разпространение и решенията на националното съвещание 
„Перспективи и насоки за стопанисване на изкуствено създадените иглолистни гори“, 
проведено на 28 и 29.01.16 год. в района на гр. Кюстендил. 

 

 

4.3.3 стопански клас Черборови култури (ЧБК)   

    Този стопански клас е обособен от чисти и смесени черборови култури, както и от смесени 
такива с водещо участие на черен бор от I до IV бонитет извън ареала и в  ареала на 
естественото разпространение на черния бор както и насаждения (самосеви) от черен  бор. 
Основната цел е поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на 
дървостоите. Състоянието на част от културите е влошено в резултат на значителни по обем 
нападения от биотични фактори. В силно засегнатите култури целта на стопанисване е 
възстановяване на устойчиви горски екосистеми и производство на средна строителна и 
технологична дървесина при турнус на сеч 40 години. За останалата част целта на 
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стопанисване е производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 
см при турнус на сеч 80 години.  

Във установените със  значителни повреди  култури, същите ще се стопанисват при 
турнуси на сеч, съобразно Указанията за стопанисване на иглолистните култури извън 
естествения им район на разпространение и решенията на националното съвещание 
„Перспективи и насоки за стопанисване на изкуствено създадените иглолистни гори“, 
проведено на 28 и 29.01.16 год. в района на гр. Кюстендил. 

 
 

4.3.4 Буков високобонитетен стопански клас(БВ) 
Този стопански клас е обособен от разположените в Средна гора чисти и смесени с 

преобладание на бук семенни насаждения от I и II бонитет. Целта на стопанисване ще бъде 
поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите и производство 
на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 50 см, при турнус 140 години. 

 

4.3.5 Буков среднобонитетен стопански клас(БСр) 
В този стопански клас са включени чисти и смесени семенни насаждения от бук с 

производителност III до V бонитет. Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване 
на специалните и защитни функции на дървостоите и производство на едра строителна 
дървесина с диаметър на тънкия край над 30 см, при турнус 120 години за насажденията до 
четвърти бонитет, а за насажденията от пети бонитет производство на едра строителна 
дървесина с диаметър на тънкия край над 18 см, при турнус 100 години. 
 

 

4.3.6 Габъров стопански клас(ГБр) 
Този стопански клас е обособен от чисти, смесени с преобладание и смесени без 

преобладание на габър и воденгабърови насаждения, независимо от бонитета, Целта на 
стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на 
дървостоите и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 18 
см, при турнус 100 години за дървостоите в добро здравословно състояние. 

 

4.3.7 Широколистен високостъблен стопански клас(ШВ) 
Този стопански клас е сборен и е обособен от чисти и смесени с преобладание и без 

преобладание насаждения и култури от: зимен дъб, елша, червен дъб, трепетлика, цер, бреза, 
орех, летен дъб, тополи, върба, явор, източен чинар, бряст и липа . 

Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни 
функции на дървостоите и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия 
край над 18 см, при диференциран турнус на сеч: 

- 120 години – зимен дъб, летен дъб; 
- 100 години – червен дъб, цер,явор; 
-   90 години - липа 
-   60 години – бреза, елша; 
-   40 години – трепетлика; 
-   15 години – тополи,върби.  
За ореха и източния чинар не се поставят стопански цели и турнус на сеч. 

 
 

4.3.8 Буков високобонитетен за превръщане стопански клас(БВП) 
Този стопански клас е обособен от чисти и смесени с преобладание на бук издънкови 

насаждения от I и II бонитет в добро санитарно състояние с висока правостъбленост и пълнота 
над 7/10. Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и 
защитни функции на дървостоите, превръщането на издънковите насаждения в семенни 
високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 
см, при турнус 90 години. Бъдещите мероприятия ще бъдат подчинени на целта да се 
подпомогне и да се опази семенния подраст. 

 

 

4.3.9 Буков средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(БСрНП) 
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Съставен е от чисти и смесени букови  издънкови насаждения от III до V  бонитети,с 
преобладание  на бук. Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на 
специалните и защитни функции на дървостоите, превръщането на издънковите насаждения 
във високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус 55 години. 
 
 

4.3.10 Габъров високобонитетен стопански клас за превръщане (ГВП) 

Този стопански клас е обособен от чисти и смесени с преобладание на габър издънкови 
насаждения от I и II бонитет, Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на 
специалните и защитни функции на дървостоите, превръщането на издънковите насаждения в 
семенни високостъблени и производство на едра строителна дървесина с диаметър на тънкия 
край над 18 см, при турнус 90 години. 
 
 

4.3.11 Габъров средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(ГСрНП) 
Този стопански клас включва чисти и смесени с преобладание на габър и воден габър 

издънкови насаждения от III до V бонитет, Целта на стопанисване ще бъде поддържане и 
подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, превръщането на 
издънковите насаждения във високостъблени и производство на средна строителна дървесина 
при турнус 55 години. 
 
 

4.3.12 Условен  Дъбов средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(ДСрНП) 

Съставен е от чисти и смесени издънкови насаждения от зимен дъб и благун  III, IV и V 
бонитет. Целта на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и 
защитни функции на дървостоите, превръщането на издънковите насаждения във 
високостъблени и производство на средна строителна дървесина при турнус 55 години. 

 
 

4.3.13 Церов  стопански клас за превръщане(ЦП) 

Тук са отнесени чисти и смесени   издънкови насаждения от Цер  II до V бонитет, Целта на 
стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на 
дървостоите, превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство 
на средна строителна дървесина при турнус 55 години. 
 
 
 

4.3.14 Смесен високобонитетен стопански клас за превръщане(СМВП) 

Съставен е от чисти и смесени широколистни издънкови насаждения от зимен дъб, благун, 
бук и др., без преобладание, с производителност от І и II бонитет. Целта на стопанисване ще 
бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, 
превръщането на издънковите насаждения в семенни високостъблени и производство на едра 
строителна дървесина с диаметър на тънкия край 18 см, при турнус 80 години, като една от 
основните задачи в бъдеще ще бъде подпомагане на появата и опазването на семенния 
подраст. 
 
 

4.3.15 Смесен средно и нискобонитетен стопански клас за 

превръщане(СмСрНП) 
Съставен е от чисти и смесени широколистни издънкови насаждения от зимен дъб, благун, 

бук и др., без преобладание, с производителност от ІII до V бонитет. Целта на стопанисване ще 
бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на дървостоите, 
превръщането на издънковите насаждения във високостъблени и производство на средна 
строителна дървесина при турнус 55 години. 
 
 

4.3.16 Акациев стопански клас(А) 
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Включва чисти и смесени с преобладание на акация издънкови насаждения и култури, Целта 
на стопанисване ще бъде поддържане и подобряване на специалните и защитни функции на 
дървостоите, производство на средна строителна дървесина с диаметър на тънкия край над 8 
см и дърва за огрев при турнус 20 години. 
 
 

4.3.17 Kелявгабъров стопански клас(Кгбр) 

Този стопански клас е обособен съгласно Указанията на НУГ от 2007 година за стопанисване 
на бившия стопански клас за реконструкция. В него са отнесени чисти и смесени издънкови 
насаждения с водещо участие на келяв габър и няколко  насаждения от  мъждрян и леска.  
Целта на стопанисване, за насажденията, в които е възможно да се води стопанска дейност и 
имат добра издънкопроизводителна способност - поддържане жизнеността на дървостоя, на 
биологичното им разнообразие и добив на дърва за огрев, при турнус 40 години. 
 
 
 

Таблица № 49 

за разпределение на залесената площ по стопански класове  
 групи гори, съобразно техните функции 

 
Държавна собственост 

Стопански 
класове 

Защитни 
функции 

Специални 
функции 

Общо защитни и 
специални 

Стопански 
функции 

Всичко 
функции % 

хектари 

Смърчов - 1180.5 1180.5 147.7 1328.2 4.8 

Бялборови 
култури 

4.7 1331.2 1335.9 1161.0 2496.9 9.1 

Черборови 
култури 

43.1 1484.4 1527.5 537.5 2065.0 7.5 

Буков В - 3128.0 3128.0 2220.0 5348.0 19.5 

Буков Ср - 2003.2 2003.2 485.2 2488.4 9.1 

Габъров - 143.1 143.1 256.8 399.9 1.5 

Широколистен В 8.6 593.2 601.8 155.1 756.9 2.8 

Буков В П - 1001.8 1001.8 662.1 1663.9 6.1 

Буков СрН П - 403.8 403.8 19.0 422.8 1.5 

Габъров В П - 268.6 268.6 389.6 658.2 2.4 

Габъров СрН П - 534.5 534.5 67.9 602.4 2.1 

Дъбов СрН П 0.5 2056.1 2056.6 4267.8 6324.4 23.1 

Церов П - 30.2 30.2 58.7 88.9 0.3 

Смесен В П - 107.2 107.2 320.5 427.7 1.6 

Смесен СрН П - 647.6 647.6 685.5 1333.1 4.9 

Акациев 0.1 309.6 309.7 39.9 349.6 1.3 

Келявгабъров - 636.3 636.3 11.6 647.9 2.4 

  

всичко 57.0 15859.3 15916.3 11485.9 27402.2 100.0 

 

4.4. Видове гори 
 

За всички залесени площи е определен вида гора съгласно Приложение № 5 от Наредба № 
18 за инвентаризация и планиране в горските територии. В Таблица № 50  е посочено 
разпределението на залесената площ по видове гора и условни стопански класове. 

В таблица № 51 са дадени средните таксационни показатели на отделните видове гори и 
общо за гората. В електронен вариант са изготвени таксационни таблици по видове гори 
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Таблица № 50 

Разпределение на залесената площ по видове гори и условни стопански класове 
 

Държавна собственост 

Видове гори 

Стопански класове 

Общо 
% Смърчов 

Бялборови 
култури 

Черборови 
култури 

Буков 
В 

Буков 
Ср 

Габъров 
Широколистен 

В 
Буков 

В П 
Буков 
СрН П 

Габъров 
В П 

Габъров 
СрН П 

Дъбов 
СрН П 

Церов 
П 

Смесен 
В П 

Смесен 
СрН П 

Акациев Келявгабъров 

хектари 

1. Гори от бял бор - 2466.4 - - - - - - - - - - - - - - - 2466.4 9.0 

1.1 - Естествени 
гори от бял бор 

- 11.9 - - - - - - - - - - - - - - - 11.9 - 

1.2 - Култури от бял 
бор в естеств. зона 
на разпростр. 

- 692.4 - - - - - - - - - - - - - - - 692.4 2.5 

1.3 - Култури от бял 
бор – извън естеств. 
зона на разпростр. 

- 1762.1 - - - - - - - - - - - - - - - 1762.1 6.5 

2. Гори от черен 
бор 

- - 2065.0 - - - - - - - - - - - - - - 2065.0 7.6 

2.1 - Естествени 
гори от черен бор 

- - 10.2 - - - - - - - - - - - - - - 10.2 - 

2.2 - Култури от 
черен бор в естеств. 
зона на разпростр. 

- - 1546.6 - - - - - - - - - - - - - - 1546.6 5.7 

2.3 - Култури от 
черен бор – извън 
естеств. зона на 
разпростр. 

- - 508.2 - - - - - - - - - - - - - - 508.2 1.9 

3. Гори от смърч 1142.5 - - - - - - - - - - - - - - - - 1142.5 4.2 

3.1 - Естествени 
гори от смърч 

1.4 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.4 - 

3.2 - Култури от 
смърч в естеств. 
зона на разпростр. 

1113.8 - - - - - - - - - - - - - - - - 1113.8 4.1 

3.3 - Култури от 
смърч – извън 
естеств. зона на 
разпростр. 

27.3 - - - - - - - - - - - - - - - - 27.3 0.1 

4. Гори от 
обикновенна ела 

70.2 - - - - - - - - - - - - - - - - 70.2 0.3 

4.2 - Култури от об. 
ела в естеств.а зона 
на разпростр. 

70.2 - - - - - - - - - - - - - - - - 70.2 0.3 

6. Гори от бяла и - 0.7 - - - - - - - - - - - - - - - 0.7 - 
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Видове гори 

Стопански класове 

Общо 
% Смърчов 

Бялборови 
култури 

Черборови 
култури 

Буков 
В 

Буков 
Ср 

Габъров 
Широколистен 

В 
Буков 

В П 
Буков 
СрН П 

Габъров 
В П 

Габъров 
СрН П 

Дъбов 
СрН П 

Церов 
П 

Смесен 
В П 

Смесен 
СрН П 

Акациев Келявгабъров 

хектари 

черна мура 

6.2 - Култури от бяла 
и черна мура 

- 0.7 - - - - - - - - - - - - - - - 0.7 - 

9. Култури от 
чужди иглолистни 
видове 

115.5 29.8 - - - - - - - - - - - - - - - 145.3 0.5 

10. Букови гори - - - 2444.6 1420.3 - - - - - - - - - - - - 3864.9 14.1 

10.1 - Семенни 
букови гори 

- - - 2444.6 1420.3 - - - - - - - - - - - - 3864.9 14.1 

11. Термофилни 
букови гори 

- - - 2903.4 1068.1 - - - - - - - - - - - - 3971.5 14.5 

11.1 - Семенни 
термофилни букови 
гори 

- - - 2903.4 1068.1 - - - - - - - - - - - - 3971.5 14.5 

12. Гори от зимен 
дъб 

- - - - - - 67.2 - - - - - - - - - - 67.2 0.3 

12.1 - Семенни гори 
от зимен дъб 

- - - - - - 67.2 - - - - - - - - - - 67.2 0.3 

13. Смесени 
дъбови гори (здб, 
бл, цр) 

- - - - - - 233.2 - - - - - - - - - - 233.2 0.8 

13.1 - Естествени 
семенни смесени 
дъбови гори 

- - - - - - 10.2 - - - - - - - - - - 10.2 - 

13.2 - Култури от 
дъбове 

- - - - - - 223.0 - - - - - - - - - - 223.0 0.8 

14. Гори от цер - - - - - - 5.1 - - - - - - - - - - 5.1 - 

14.1 - Семенни гори 
от цер 

- - - - - - 5.1 - - - - - - - - - - 5.1 - 

16. Крайречни гори - - - - - - 377.8 - - - - - - - - - - 377.8 1.4 

16.1 - Естествени 
крайречни гори 

- - - - - - 263.9 - - - - - - - - - - 263.9 1.0 

16.2 - Култури от 
хибридни тополи и 
др. бързораст. 
видове 

- - - - - - 113.9 - - - - - - - - - - 113.9 0.4 

18. Гори от 
обикновен кестен 

- - - - - - 10.7 - - - - - - - - - - 10.7 - 

18.2 - Кестенови 
култури 

- - - - - - 10.7 - - - - - - - - - - 10.7 - 

19. Гори от - - - - - 390.7 - - - - - - - - - - - 390.7 1.4 
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Видове гори 

Стопански класове 

Общо 
% Смърчов 

Бялборови 
култури 

Черборови 
култури 

Буков 
В 

Буков 
Ср 

Габъров 
Широколистен 

В 
Буков 

В П 
Буков 
СрН П 

Габъров 
В П 

Габъров 
СрН П 

Дъбов 
СрН П 

Церов 
П 

Смесен 
В П 

Смесен 
СрН П 

Акациев Келявгабъров 

хектари 

обикновен габър 

19.1 - Семенни гори 
от обикновен габър 

- - - - - 390.7 - - - - - - - - - - - 390.7 1.4 

20. Гори от липи - - - - - - 2.9 - - - - - - - - - - 2.9 - 

20.1 - Естествени 
липови гори 

- - - - - - 1.3 - - - - - - - - - - 1.3 - 

20.2 - Култури от 
липа 

- - - - - - 1.6 - - - - - - - - - - 1.6 - 

21. Смесени 
широколистни гори 
(пляс, яв, лп) - 
естествени 

- - - - - - 14.1 - - - - - - - - - - 14.1 - 

22. Гори от бреза - - - - - - 6.7 - - - - - - - - - - 6.7 - 

22.1 - Естествени 
гори от бреза 

- - - - - - 1.3 - - - - - - - - - - 1.3 - 

22.2 - Култури от 
бреза 

- - - - - - 5.4 - - - - - - - - - - 5.4 - 

23. Група 
издънкови за 
превръщане 

- - - - - - 7.3 1663.9 422.8 649.7 514.3 6324.4 88.9 427.7 1326.2 - - 11425.2 41.7 

23.1 - Издънкови 
термофилни букови 
гори 

- - - - - - - 562.0 243.3 - - - - 32.2 11.2 - - 848.7 3.1 

23.2 - Издънкови 
букови гори 

- - - - - - - 1101.9 179.5 - - - - 164.1 30.7 - - 1476.2 5.4 

23.3 - Издънкови 
гори от зимен дъб 

- - - - - - - - - - - 6191.9 - - 461.2 - - 6653.1 24.3 

23.4 - Издънкови 
смесени дъбови 
гори 

- - - - - - - - - - - 132.5 - 61.8 637.1 - - 831.4 3.0 

23.5 - Издънкови 
церови гори 

- - - - - - - - - - - - 88.9 - 41.3 - - 130.2 0.5 

23.6 - Издънкови 
гори от обикновен 
габър 

- - - - - - - - - 649.7 514.3 - - 169.6 144.7 - - 1478.3 5.4 

23.7 - Естествени 
гори от трепетлика 

- - - - - - 7.3 - - - - - - - - - - 7.3 - 

24. Гори от акация - - - - - - - - - - - - - - - 349.6 - 349.6 1.3 

25. Гори от келяв 
габър 

- - - - - - - - - - - - - - - - 647.9 647.9 2.4 

26. Гори от воден - - - - - 9.2 - - - 8.5 88.1 - - - 6.9 - - 112.7 0.4 
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Видове гори 

Стопански класове 

Общо 
% Смърчов 

Бялборови 
култури 

Черборови 
култури 

Буков 
В 

Буков 
Ср 

Габъров 
Широколистен 

В 
Буков 

В П 
Буков 
СрН П 

Габъров 
В П 

Габъров 
СрН П 

Дъбов 
СрН П 

Церов 
П 

Смесен 
В П 

Смесен 
СрН П 

Акациев Келявгабъров 

хектари 

габър 

27. Орехови 
култури 

- - - - - - 31.9 - - - - - - - - - - 31.9 0.1 

ВСИЧКО 1328.2 2496.9 2065.0 5348.0 2488.4 399.9 756.9 1663.9 422.8 658.2 602.4 6324.4 88.9 427.7 1333.1 349.6 647.9 27402.2 100.0 
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Таблица № 51 
Средни таксационни показатели по видове гори и общо за гората 

 
Държавна собственост 

Видове гори 

Групи гори 

Общо 
% иглистни 

широколистни 
високостъблени 

издънкови за 
превръщане 

нискостъблени 

хектари 

1. Гори от бял бор 2466.4 - - - 2466.4 9.0 

1.1 - Естествени гори от бял бор 11.9 - - - 11.9 - 

1.2 - Култури от бял бор в естеств. 
зона на разпростр. 

692.4 - - - 692.4 2.5 

1.3 - Култури от бял бор – извън 
естеств. зона на разпростр. 

1762.1 - - - 1762.1 6.5 

2. Гори от черен бор 2065.0 - - - 2065.0 7.6 

2.1 - Естествени гори от черен бор 10.2 - - - 10.2 - 

2.2 - Култури от черен бор в 
естеств. зона на разпростр. 

1546.6 - - - 1546.6 5.7 

2.3 - Култури от черен бор – извън 
естеств. зона на разпростр. 

508.2 - - - 508.2 1.9 

3. Гори от смърч 1142.5 - - - 1142.5 4.2 

3.1 - Естествени гори от смърч 1.4 - - - 1.4 - 

3.2 - Култури от смърч в естеств. 
зона на разпростр. 

1113.8 - - - 1113.8 4.1 

3.3 - Култури от смърч – извън 
естеств. зона на разпростр. 

27.3 - - - 27.3 0.1 

4. Гори от обикновенна ела 70.2 - - - 70.2 0.3 

4.2 - Култури от об. ела в естеств.а 
зона на разпростр. 

70.2 - - - 70.2 0.3 

6. Гори от бяла и черна мура 0.7 - - - 0.7 - 

6.2 - Култури от бяла и черна мура 0.7 - - - 0.7 - 

9. Култури от чужди иглолистни 
видове 

145.3 - - - 145.3 0.5 

10. Букови гори - 3864.9 - - 3864.9 14.1 

10.1 - Семенни букови гори - 3864.9 - - 3864.9 14.1 

11. Термофилни букови гори - 3971.5 - - 3971.5 14.5 

11.1 - Семенни термофилни 
букови гори 

- 3971.5 - - 3971.5 14.5 

12. Гори от зимен дъб - 67.2 - - 67.2 0.3 

12.1 - Семенни гори от зимен дъб - 67.2 - - 67.2 0.3 

13. Смесени дъбови гори (здб, 
бл, цр) 

- 233.2 - - 233.2 0.8 

13.1 - Естествени семенни 
смесени дъбови гори 

- 10.2 - - 10.2 - 

13.2 - Култури от дъбове - 223.0 - - 223.0 0.8 

14. Гори от цер - 5.1 - - 5.1 - 

14.1 - Семенни гори от цер - 5.1 - - 5.1 - 

16. Крайречни гори - 336.5 41.3 - 377.8 1.4 

16.1 - Естествени крайречни гори - 222.6 41.3 - 263.9 1.0 

16.2 - Култури от хибридни тополи 
и др. бързораст. видове 

- 113.9 - - 113.9 0.4 

18. Гори от обикновен кестен - 10.7 - - 10.7 - 

18.2 - Кестенови култури - 10.7 - - 10.7 - 

19. Гори от обикновен габър - 390.7 - - 390.7 1.4 

19.1 - Семенни гори от обикновен 
габър 

- 390.7 - - 390.7 1.4 

20. Гори от липи - 2.9 - - 2.9 - 

20.1 - Естествени липови гори - 1.3 - - 1.3 - 

20.2 - Култури от липа - 1.6 - - 1.6 - 

21. Смесени широколистни гори - 14.1 - - 14.1 - 
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Видове гори 

Групи гори 

Общо 
% иглистни 

широколистни 
високостъблени 

издънкови за 
превръщане 

нискостъблени 

хектари 

(пляс, яв, лп) - естествени 

22. Гори от бреза - 6.7 - - 6.7 - 

22.1 - Естествени гори от бреза - 1.3 - - 1.3 - 

22.2 - Култури от бреза - 5.4 - - 5.4 - 

23. Група издънкови за 
превръщане 

- 17.9 11407.3 - 11425.2 41.7 

23.1 - Издънкови термофилни 
букови гори 

- - 848.7 - 848.7 3.1 

23.2 - Издънкови букови гори - - 1476.2 - 1476.2 5.4 

23.3 - Издънкови гори от зимен 
дъб 

- 10.6 6642.5 - 6653.1 24.3 

23.4 - Издънкови смесени дъбови 
гори 

- - 831.4 - 831.4 3.0 

23.5 - Издънкови церови гори - - 130.2 - 130.2 0.5 

23.6 - Издънкови гори от 
обикновен габър 

- - 1478.3 - 1478.3 5.4 

23.7 - Естествени гори от 
трепетлика 

- 7.3 - - 7.3 - 

24. Гори от акация - 14.4 - 335.2 349.6 1.3 

25. Гори от келяв габър - - 12.0 635.9 647.9 2.4 

26. Гори от воден габър - 9.2 103.5 - 112.7 0.4 

27. Орехови култури - 31.9 - - 31.9 0.1 

ВСИЧКО 5890.1 8976.9 11564.1 971.1 27402.2 100.0 

 

5. Планирани мероприятия  
 

5.1. Определяне размера на годишното ползване oт  

        възобновителни сечи (държавни гори) 
 
Планирането на сечите е извършено съгласно чл. 101, 102, 103 и 104 от ЗГ, както и според 

изискванията на Наредба № 8 на МЗХ за сечите в България. 

 

Горски територии със защитни и специални функции 
 

Възобновителните сечи са планирани по състояние в съответствие с изискванията на 
Наредба №8 за сечите в горите на Република България и Наредба № 18 за инвентаризация и 
планиране в горските територии, съобразно специфичните функции, които изпълняват тези 
гори.Поради това че във високостъблените гори има значителна площ гори във фаза на 
старост(ГФС по заповед на министъра на МЗХГ,ВКС3 и представителни образци от 
сертификационен доклад), които обикновено са зрели, те са изключени от сметките при 
коментара за площта и прираста на тези стопански класове. По тази причина при 
високостъблените условни стопански класове има разлика между тези цифри и 
посочените по-горе при коментара за класа. 

За всички условени стопански класове  – са изчислени варианти на годишно сечище 
(таблица № 52 ). Данните са посочени само за справка. 
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Таблица № 52 
За изчисляване  размера на годишното ползване от възобновителна сеч по условни стопански класове 

 

  

Стопански клас 

Възприет 
турнус на  

сеч 

Обща 
залесена 

площ 

Площ на 
зрели и 

презрели 
насаждения 

Площ на 
дозряващи 
насаждения 

Площ на 
най-

възраст. 
клас на  
средно- 

възрастни 
насаждения 

Запас на  
зрелите и  
презрели 

насаждения 

Среден 
експлоа- 
тационен 

запас 

Изчислени варианти на годишно сечище Възприето 
сечище 
между 

изчислените 

По среден 
прираст 

По 
зрелост 

По възраст 
за 40 години 

По възраст 
за 60 години 

Нормално 
площно 
сечище 

По 
формулата 
на Щоцер 

площ запас площ запас площ запас площ запас площ запас площ запас площ запас 

години хектари куб.м куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м ха куб.м ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

Буков В 140 2626.8 1302.6 258.5 348.8 352910 271 33.4 9042 65.1 17642 39.0 10569 31.8 8618 18.8 5095 28.7 7778 

по 
Състояние 

 20.9  5678 

Буков Ср 120 1713.7 559.2 165.4 238.3 127965 229 21.3 4882 28.0 6412 18.1 4145 16.0 3664 14.3 3275 18.8 4305 

по 
Състояние 

 9.6  2069 

Бялборови 
култури 

80 1323.0 58.5 827.9 410.2 17090 292 20.9 6089 2.9 847 22.2 6482 21.6 6307 16.5 4818 20.3 5928 

по 
Състояние 

 3.2  935 

Черборови 
култури 

80 1521.8 279.1 1150.3 65.2 73790 264 23.9 6314 14.0 3696 35.7 9425 24.9 6574 19.0 5016 27.1 7154 

по 
Състояние 

 10.1  2669 

 
 
 
 
 
 
 
 



ДЛС “МАЗАЛАТ” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2021 ГОДИНА 

 

1. Смърчов – С  (ЗСпФ) –1177.0 ха 
 

В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 
със площ 3.5 ха. 

Няма  зрели насаждения , средния прираст е 7403 куб.м, Не са планирани мероприятия с 
насоки на стопанисване – възобновяване. 

 

2. Бялборови култури – ББК (ЗСпФ) – 1323.0 ха 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са със 
площ 12.9 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 58.5 хектара със запас 17 090 куб.м,а средния 
прираст е 6089 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 4.6 % от площта му. Дозряващите заемат 62.6%, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 31.0%. 

 

Таблица №53 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в условен стопански клас  

ББК (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и склопеност 
 
 

Бялборови култури 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 0.2 - - 0.2 

0.3 - - - - 

0.4 0.6 - - 0.6 

0.5 0.3 2.7 - 3.0 

0.6 27.0 - - 27.0 

0.7 13.7 0.6 - 14.3 

0.8 4.8 2.5 - 7.3 

0.9 3.1 - - 3.1 

1.0 - 3.0 - 3.0 

общо 49.7 8.8 - 58.5 

 
Възобновяването е незадоволително. Полученото ползване е  с площ 3.2 хектара и запас 

935 куб.м, което представлява 5.5% от експлоатационния запас и 15.3% от средния прираст на 
класа. Предложените възобновителни сечи са дългосрочни,постепенно- котловинна, с насока 
на стопанисване Възобновяване в съответствие със системите от режими и мерки за 
стопанисване на горите,а в горите извън ареала на разпространение на белия бор с установени 
повреди и наличието на подраст от широколистни дървесни видове характерни за 
месторастенето насоката на стопанисване е Трансформация.Предложеното ползване ще се 
достигне с извеждането 175.0 хектара постепенно-котловинна сеч(на площ от 169.8 хектара 
насоката на стопанисване е трансформация) 

 

3.Черборови култури - ЧБК  (ЗСпФ) – 1521.8 ха 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 

със площ 5.7 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 279.1 хектара със запас 73 790 куб.м,а средния 
прираст е 6314 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 18.5 % от площта му. Дозряващите заемат 75.6 %, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 4.2%. 
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Таблица № 54 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в условен стопански клас  

ЧБК (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и склопеност 
 

Черборови култури 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 0.4 - - 0.4 

0.3 - - - - 

0.4 0.7 - - 0.7 

0.5 23.8 - - 23.8 

0.6 91.2 3.6 - 94.8 

0.7 76.5 38.5 2.6 117.6 

0.8 19.5 18.1 - 37.6 

0.9 4.2 - - 4.2 

1.0 - - - - 

общо 216.3 60.2 2.6 279.1 

 
 

 

Възобновяването е средно. Полученото ползване е  с площ 10.1 хектара и запас 2670 куб.м, 
което представлява 3.6% от експлоатационния запас и 42.3% от средния прираст на класа. 
Предложените възобновителни сечи са дългосрочни,постепенно- котловинна, с насока на 
стопанисване Възобновяване в съответствие със системите от режими и мерки за 
стопанисване на горите,а в горите извън ареала на разпространение на черния бор с 
установени повреди и наличието на подраст от широколистни дървесни видове характерни за 
месторастенето насоката на стопанисване е Трансформация.Предложеното ползване ще се 
достигне с извеждането 473.7 хектара постепенно-котловинна сеч(на площ от 278.1 хектара 
насоката на стопанисване е трансформация) 

 

 

4. Буков високобонитетен  – БВ (ЗСпФ) – 2626.8 хектара 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 

със площ 501.2 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 1302.6 хектара със запас 352 910 куб.м, а 
средния прираст е 9042 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 49.5% от площта му. Дозряващите заемат 9.9%, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 13.3%. 

 

Таблица № 55 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас  

БВ (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 

Буков В 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 1.8 14.0 - 15.8 

0.3 61.6 12.0 - 73.6 

0.4 65.9 29.3 - 95.2 

0.5 238.9 29.9 - 268.8 
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Възобновяването е добро. Предлагаме сечище по състояние с площ 20.9 хектара и запас 
5678 куб.м, което представлява 1.6% от експлоатационния запас и 62.8% от средния прираст на 
класа.Предложените възобновителни сечи са дългосрочни, групово-постепенни и 
неравномерно постепенни, с насока на стопанисване Възобновяване в съответствие със 
системите от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни 
местообитания и специфичните изисквания при провеждане на сечи в защитни и специални 
горски територии и съгласно Указанията за стопанисване на буковите гори.Предложеното 
ползване ще се достигне с извеждането на 716.8 хектара групово-постепенна сеч и 204.0 
хектара неравномерно постепенна сеч. 

 
 

5.Буков среднобонитетен  - Бср (ЗСпФ) – 1713.7  хектара 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 

със площ 289.5 ха. 
Площта на зрелите и презрели насаждения е 559.2 хектара със запас 127 965 куб.м, а 

средния прираст е 4882 куб.м. 
Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 

Зрелите и презрели дървостои заемат 32.6% от площта му. Дозряващите заемат 9.7%, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 13.9%. 

 
 

 

Таблица № 56 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас  

БСр  (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 
 

 

Буков Ср 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 4.2 - - 4.2 

0.3 17.2 11.8 - 29.0 

0.4 13.8 32.1 - 45.9 

0.5 67.6 23.3 3.0 93.9 

0.6 92.2 14.6 - 106.8 

0.7 149.6 35.9 - 185.5 

0.8 64.0 6.0 - 70.0 

0.9 23.9 - - 23.9 

1.0 - - - - 

общо 432.5 123.7 3.0 559.2 

 
 
Възобновяването е добро. Предлагаме сечище по състояние с площ 9.6 хектара и запас 

2069 куб.м, което представлява 1.6% от експлоатационния запас и 42.3% от средния прираст на 
класа.Предложените възобновителни сечи са дългосрочни, групово-постепенни и 
неравномерно постепенни, с насока на стопанисване Възобновяване в съответствие със 
системите от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни 
местообитания и специфичните изисквания при провеждане на сечи в защитни и специални 
горски територии и съгласно Указанията за стопанисване на буковите гори Предложеното 

0.6 322.3 22.1 - 344.4 

0.7 245.3 39.8 - 285.1 

0.8 172.8 - - 172.8 

0.9 30.4 - - 30.4 

1.0 16.5 - - 16.5 

общо 1155.5 147.1 - 1302.6 
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ползване ще се достигне с извеждането на 402.3 хектара групово-постепенна сеч и 21.5 хектара 
неравномерно постепенна сеч. 

 

 

 

6. Габъров - Гбр (ЗСпФ) – 227.9 хектара 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 

със площ 24.0 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 26.9 хектара със запас 5370 куб.м, а средния 
прираст е 467 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно.  

 

Таблица № 57 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас 

ГБР (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 
 

 

Габъров 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 3.4 - - 3.4 

0.5 8.7 4.1 - 12.8 

0.6 4.3 - - 4.3 

0.7 1.7 - - 1.7 

0.8 4.7 - - 4.7 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 22.8 4.1 - 26.9 

 
Възобновяването е незадоволително. Не са предвидени възобновителни сечи. 

 

7. Широколистен високобонитетен - ШВ (ЗСпФ) – 396.0 хектара 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 

със площ 205.8 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 26.9 хектара със запас 5370 куб.м, а средния 
прираст е 467 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно.  

 

Таблица № 58 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас 

ШВ (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 

Широколистен В 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 0.7 - - 0.7 

0.4 12.5 - - 12.5 

0.5 0.4 - - 0.4 

0.6 21.8 - - 21.8 

0.7 - - - - 
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0.8 - - - - 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 35.4 - - 35.4 

 

 
Ползването  от възобновителни сечи е 757 куб.м (62.1 хектара гола сеч за хибридни тополи- 

насажденията и културите от тополи в този стопански клас ще се стопанисват с преизчисляване 
на запаса за изсичане в годината на сечта), което представлява 6.8% от зрелия запас и 58.8% 
от средния прираст на класа Ползването е получено като сума по насаждения, според 
състоянието им, както и според функциите на гората и степента на възобновяване.  

Предложените възобновителни сечи са, гола за тополата, с насока на стопанисване 
Възобновяване в съответствие със системите от режими и мерки за стопанисване на горите, 
попадащи в горските типове природни местообитания и специфичните изисквания при 
провеждане на сечи в защитни и специални горски територии.  
 

 

8.Буков високобонитетен  за превръщане - БВП (ЗСпФ) – 992.6 хектара 
 

В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 
със площ 9.2 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 359.6 хектара със запас 73160 куб.м, а 
средният прираст е 2532 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 36.2% от площта му. Дозряващите заемат 39.7%, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 9.7%. 

 

 

Таблица № 59 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас  

БВП (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 
 

Буков В П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 - - - - 

0.6 - - - - 

0.7 117.0 - - 117.0 

0.8 147.0 - - 147.0 

0.9 82.2 - - 82.2 

1.0 13.4 - - 13.4 

общо 359.6 - - 359.6 

 
 
Възобновяване в този условен стопански клас е незадоволително в резултат на високата 

склопеност на горите. 
 Полученото годишно ползване от възобновителни сечи е 1295 куб.м (279.4 хектара групово-

постепенна сеч), което представлява 1.8% от зрелия запас и 51.1% от средния прираст на 
класа. 

 



ДЛС “МАЗАЛАТ” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2021 ГОДИНА 

 

9. Буков средно и нискобонитетен  за превръщане - БСрНП (ЗСпФ) – 

373.3 хектара 
 

В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 
със площ 30.5 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 234.7 хектара със запас 30 950 куб.м, а 
средният прираст е 839 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 65.3% от площта му. Дозряващите заемат 10.8%, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 3.7%. 

 

 

Таблица № 60 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас  

БСрНП (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 
 

 

Буков СрН П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 6.3 0.3 - 6.6 

0.6 16.5 - - 16.5 

0.7 147.6 - - 147.6 

0.8 61.0 - - 61.0 

0.9 5.1 - - 5.1 

1.0 6.9 - - 6.9 

общо 243.4 0.3 - 243.7 

 
Възобновяване в този условен стопански клас е незадоволително в резултат на високата 

склопеност на горите.Полученото годишно ползване от възобновителни сечи е 480 куб.м (159.8 
хектара групово-постепенна сеч), което представлява 1.6% от зрелия запас и 57.2% от средния 
прираст на класа. 

 

 

10. Габъров високобонитетен  за превръщане - ГВП (ЗСпФ) – 227.9 

хектара 
 

В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 
със площ 40.7 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 14.6 хектара със запас 2160 куб.м, а средният 
прираст е 638 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 6.3% от площта му. Дозряващите заемат 33.3%, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 17.5%. 

 

 

Таблица № 61 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас  

ГВП (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 
 

Габъров В П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 
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склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 5.1 - - 5.1 

0.6 4.6 - - 4.6 

0.7 - - - - 

0.8 4.9 - - 4.9 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 14.6 - - 14.6 

 
Възобновяване в този условен стопански клас е незадоволително в резултат на високата 

склопеност на горите.Полученото годишно ползване от възобновителни сечи е 43 куб.м (14.6 
хектара групово-постепенна сеч), което представлява 1.9% от зрелия запас и 6.7% от средния 

 

 

11. Габъров средно и нискобонитетен  за превръщане - ГСрНП (ЗСпФ) – 

417.4 хектара 
 

В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 
със площ 117.1 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 344.7 хектара със запас 38 770 куб.м, а 
средният прираст е 772  куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно.  

 

Таблица № 62 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас  

ГСрНП (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 

Габъров СрН П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 3.0 - - 3.0 

0.5 0.6 - - 0.6 

0.6 73.5 - - 73.5 

0.7 188.2 - - 188.2 

0.8 31.5 - - 31.5 

0.9 47.9 - - 47.9 

1.0 - - - - 

общо 344.7 - - 344.7 

 
Възобновяване в този условен стопански клас е незадоволително в резултат на високата 

склопеност на горите.Полученото годишно ползване от възобновителни сечи е 446 куб.м (166.5 
хектара групово-постепенна сеч), което представлява 1.2% от зрелия запас и 57.8% от средния 
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12. Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане - ДСрНп (ЗСпФ) – 

1871.2  хектара 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 

със площ 185.4 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 1567.6 хектара със запас 158 815 куб.м, а 
средния прираст е 3032 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 83.7% от площта му.  
 

Таблица № 63 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас 

ДСрНП (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 
 

Дъбов СрН П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 1.1 - 1.7 2.8 

0.2 - - - - 

0.3 - 13.9 - 13.9 

0.4 25.8 25.7 - 51.5 

0.5 66.0 102.1 - 168.1 

0.6 220.1 233.0 16.8 469.9 

0.7 430.2 227.4 22.8 680.4 

0.8 98.8 51.1 - 149.9 

0.9 23.9 7.2 - 31.1 

1.0 - - - - 

общо 865.9 660.4 41.3 1567.6 

 
 

Възобновяване в този условен стопански клас е добро. Полученото годишно ползване от 
възобновителни сечи е 2950 куб.м (1348.4 хектара постепенно-котловинна сеч и 15.5 хектара 
групово постепенна сеч), което представлява 1.9% от зрелия запас и 97.3% от средния прираст 
на класа 

 

      13.Церов за превръщане - ЦП (ЗСпФ) – 26.0  хектара 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 

със площ 4.2 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 24.3 хектара със запас 2900 куб.м, а средния 
прираст е 46 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 93.4% от площта му.  

 

Таблица № 64 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас 

ЦП (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 
 

Церов П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 11.0 - - 11.0 

0.6 0.5 9.3 - 9.8 
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0.7 - 3.5 - 3.5 

0.8 - - - - 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 11.5 12.8 - 24.3 

 
 
Възобновяване в този условен стопански клас е добро. Полученото годишно ползване от 

възобновителни сечи е 30 куб.м (12.8 хектара  постепенно котловинна сеч), което представлява 
1.0% от зрелия запас и 65.2% от средния прираст на класа 

 

 

 

14.Смесен високобонитетен  за превръщане - СмВП (ЗСпФ) – 92.8 

хектара 
 

В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 
със площ 14.4 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 14.6 хектара със запас 2160 куб.м, а средният 
прираст е 638 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 6.3% от площта му. Дозряващите заемат 33.3%, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 17.5%. 
 

Няма  зрели насаждения , средния прираст е 307 куб.м, Не са планирани мероприятия с 
насоки на стопанисване – възобновяване. 

 
 

 

    15.Смесен средно и нискобонитетен за превръщане -СмСрНП (ЗСпФ) – 

632.9 хектара 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 

със площ 14.7 ха. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 362.7 хектара със запас 40 160 куб.м, а 
средния прираст е 1204 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 57.3% от площта му.  

 

Таблица № 65 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас 

СмСрНП (ЗСпФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 
 

Смесен СрН П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 4.0 - - 4.0 

0.2 17.5 - - 17.5 

0.3 36.8 - - 36.8 

0.4 7.5 - - 7.5 

0.5 18.2 1.3 - 19.5 

0.6 63.6 23.4 - 87.0 

0.7 112.2 23.0 - 135.2 

0.8 55.2 - - 55.2 

0.9 - - - - 
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1.0 - - - - 

общо 315.0 47.7 - 362.7 

 
 
Възобновяване в този условен стопански клас е средно. Полученото годишно ползване от 

възобновителни сечи е 616 куб.м (195.5 хектара постепенно-котловинна сеч и 6.0 хектара 
груповопостепенна сеч), което представлява 1.5% от зрелия запас и 51.1% от средния прираст 
на класа 

 

16. Акациев - А -  (ЗСпФ) – 309.7 хектара 
В стопанския клас няма насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на 

старост” . 

Насажденията и културите в този стопански клас ще се стопанисват с преизчисляване на 
запаса за изсичане в годината на сечта. Годишно ще се добиват 1281 куб.м от голи сечи              
(203.4 хектара). 

 

17. Условен келявгабъров стопански клас (ЗСпФ) –378.7 хектара 
В стопанския клас насажденията отнесени към категорията ”гори във фаза на старост” са 

със площ 257.6 ха. 

В келявгабъровите насаждения на този стопански клас преобладават защитните и 
специални функции, разположени на стръмни и много стръмни нелесопригодни и ерозирани 
терени. Мероприятия не са предвидени 
 

 

Горски територии със Стопански функции 

 
Възобновителните сечи са планирани по състояние в съответствие с изискванията на 

Наредба №8 за сечите в горите на Република България и Наредба № 18 за инвентаризация и 
планиране в горските територии, съобразно  функциите, които изпълняват тези гори. За всички 
стопански класове  – са изчислени варианти на годишно сечище (таблица № 66 ). Данните са 
посочени само за справка. 
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Таблица № 66 
За изчисляване  размера на годишното ползване от възобновителна сеч по стопански класове 

 
 

 

Стопански клас 

Възприет 
турнус на  

сеч 

Обща 
залесена 

площ 

Площ на 
зрели и 

презрели 
насаждения 

Площ на 
дозряващи 
насаждения 

Площ на 
най-

възраст. 
клас на  
средно- 

възрастни 
насаждения 

Запас на  
зрелите и  
презрели 

насаждения 

Среден 
експлоа- 
тационен 

запас 

Изчислени варианти на годишно сечище Възприето 
сечище 
между 

изчислените 

По среден 
прираст 

По 
зрелост 

По възраст 
за 40 години 

По възраст 
за 60 години 

Нормално 
площно 
сечище 

По 
формулата 
на Щоцер 

площ запас площ запас площ запас площ запас площ запас площ запас площ запас 

години хектари куб.м куб.м/ха ха куб.м ха куб.м ха куб.м ха куб.м ха куб.м ха куб.м ха куб.м 

Буков В 140 2220.0 381.5 489.0 978.1 117550 308 24.9 7668 19.1 5883 21.8 6714 30.8 9486 15.9 4897 22.9 7053 

по 
Състояние 

 8.8  2705 

Буков Ср 120 485.2 253.5 99.1 89.3 61460 242 5.5 1336 12.7 3073 8.8 2130 7.4 1791 4.0 968 6.9 1670 

по 
Състояние 

 5.3  1882 

Габъров 100 256.8 42.2 69.7 57.4 7130 169 5.6 941 2.1 355 2.8 473 2.8 473 2.6 439 3.3 558 

по 
Състояние 

 0.1  19 

Бялборови 
култури 

40/80 1161.0 7.6 921.0 225.3 1785 235 25.2 5926 0.4 94 23.2 5452 19.2 4512 14.5 3408 18.1 4254 

по 
Състояние 

 2.2  526 

Черборови 
култури 

40/80 537.5 23.7 487.8 22.2 7280 307 7.1 2173 1.2 368 12.8 3930 8.9 2732 6.7 2057 9.6 2947 

по 
Състояние 

 1.2  354 
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1. Смърчов – С  (СтФ) – 147.7 ха 
 

  Няма  зрели насаждения , средния прираст е 962 куб.м, Не са планирани мероприятия с 
насоки на стопанисване – възобновяване. 

 

2. Бялборови култури – ББК (СтФ) – 1161.0 ха 
Площта на зрелите и презрели насаждения е 7.6 хектара със запас 1785 куб.м,а средния 

прираст е 5926 куб.м. 
Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 

Зрелите и презрели дървостои заемат 0.6 % от площта му. Дозряващите заемат 79.3%, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 19.5%. 

 

Таблица № 67 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в условен стопански клас  

ББК (СтФ) по степен на естествено възобновяване и склопеност 
 

Бялборови култури 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 2.0 - - 2.0 

0.2 - - - - 

0.3 0.3 0.1 - 0.4 

0.4 - - - - 

0.5 - - - - 

0.6 - - - - 

0.7 5.2 - - 5.2 

0.8 - - - - 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 7.5 0.1 - 7.6 

 
Възобновяването е незадоволително. Полученото ползване е с  с площ 2.2 хектара и запас 

526 куб.м, което представлява 29.5% от експлоатационния запас и 8.9% от средния прираст на 
класа. Предложените възобновителни сечи са дългосрочни,постепенно- котловинна, с насока 
на стопанисване Възобновяване в съответствие със системите от режими и мерки за 
стопанисване на горите,а в горите извън ареала на разпространение на белия бор с установени 
повреди и наличието на подраст от широколистни дървесни видове характерни за 
месторастенето насоката на стопанисване е Трансформация.Предложеното ползване ще се 
достигне с извеждането 87.3 хектара постепенно-котловинна сеч (на площ от 80.7 хектара 
насоката на стопанисване е трансформация) 
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3.Черборови култури - ЧБК  (СтФ) – 537.5 ха 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 23.7 хектара със запас 7280 куб.м,а средния 
прираст е 2173 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 4.3 % от площта му. Дозряващите заемат 90.7 %, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 4.1%. 

 

Таблица № 68 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в условен стопански клас  

ЧБК (СтФ) по степен на естествено възобновяване и склопеност 
 

Черборови култури 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 0.5 - - 0.5 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 0.2 - - 0.2 

0.6 4.5 - 0.3 4.8 

0.7 10.3 0.4 - 10.7 

0.8 5.4 - - 5.4 

0.9 2.1 - - 2.1 

1.0 - - - - 

общо 23.0 0.4 0.3 23.7 
 

Възобновяването е средно до добро. Предлагаме сечище по състояние с площ 1.1 хектара и 
запас 354 куб.м, което представлява 4.8% от експлоатационния запас и 16.3% от средния 
прираст на класа. Предложените възобновителни сечи са постепенно- котловинна и 
постепенна, с насока на стопанисване Възобновяване в съответствие със системите от режими 
и мерки за стопанисване на горите,а в горите извън ареала на разпространение на черния бор 
с установени повреди и наличието на подраст от широколистни дървесни видове характерни за 
месторастенето насоката на стопанисване е Трансформация.Предложеното ползване ще се 
достигне с извеждането 54.5 хектара постепенно-котловинна сеч и 3.4 ха постепенна фаза 1(на 
площ от 45.4 хектара насоката на стопанисване е трансформация) 

 

 
 

4. Буков високобонитетен  – БВ (СтФ) – 2220.0 хектара 
Площта на зрелите и презрели насаждения е 381.5 хектара със запас 117 550 куб.м, а 

средния прираст е 7668 куб.м. 
Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 

Зрелите и презрели дървостои заемат 17.2% от площта му. Дозряващите заемат 22.1%, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 44.0%. 

Таблица № 69 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас  

БВ (СтФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 
 

Буков В 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - 26.1 - 26.1 

0.4 32.2 2.0 - 34.2 

0.5 8.5 - - 8.5 

0.6 86.6 27.4 - 114.0 
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0.7 114.2 - - 114.2 

0.8 11.2 - - 11.2 

0.9 73.3 - - 73.3 

1.0 - - - - 

общо 326.0 55.5 - 381.5 

 
Възобновяването е добро. Предлагаме сечище по състояние с площ 8.8 хектара и запас 

2705 куб.м, което представлява 2.3% от експлоатационния запас и 35.3% от средния прираст на 
класа.Предложените възобновителни сечи са дългосрочни, групово-постепенни и 
неравномерно постепенни, с насока на стопанисване Възобновяване.Предложеното ползване 
ще се достигне с извеждането на 352.1 хектара групово-постепенна сеч и 26.1 хектара 
неравномерно постепенна сеч. 

 
 

5.Буков среднобонитетен  - Бср (СтФ) – 485.2  хектара 
Площта на зрелите и презрели насаждения е 253.5 хектара със запас 61 460 куб.м, а 

средния прираст е 1336 куб.м. 
Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 

Зрелите и презрели дървостои заемат 52.2% от площта му. Дозряващите заемат 20.4%, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 18.4%. 

 
 

Таблица № 70 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас  

БСр  (СтФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 
 

Буков Ср 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 3.2 12.7 - 15.9 

0.4 - - - - 

0.5 34.2 - - 34.2 

0.6 65.1 30.4 - 95.5 

0.7 103.0 - - 103.0 

0.8 3.2 - - 3.2 

0.9 1.7 - - 1.7 

1.0 - - - - 

общо 210.4 43.1 - 253.5 

 
 
Възобновяването е добро. Предлагаме сечище по състояние с площ 5.3 хектара и запас 

1282 куб.м, което представлява 2.1% от експлоатационния запас и 95.9% от средния прираст на 
класа.Предложените възобновителни сечи са, групово-постепенни,неравномерно постепенни и 
постепенни, с насока на стопанисване Възобновяване.Предложеното ползване ще се достигне 
с извеждането на 237.7 хектара групово-постепенна сеч,12.7 хектара неравномерно постепенна 
сеч и 1.3 хектара постепенна фаза 1. 
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6. Габъров - Гбр (СтФ) – 256.8 хектара 
Площта на зрелите и презрели насаждения е 42.2 хектара със запас 7130 куб.м, а средния 

прираст е 941 куб.м. 
Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно.  

 

Таблица № 71 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас 

ГБР (СтФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 
 

 

Габъров 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 0.7 - - 0.7 

0.4 0.4 - - 0.4 

0.5 1.3 - - 1.3 

0.6 15.2 7.0 - 22.2 

0.7 11.1 - - 11.1 

0.8 0.3 - - 0.3 

0.9 6.2 - - 6.2 

1.0 - - - - 

общо 35.2 7.0 - 42.2 

 
Възобновяването е добро. Предлагаме сечище по състояние с площ 0.1 хектара и запас 19 

куб.м, което представлява 0.5% от експлоатационния запас и 3.5% от средния прираст на 
класа.Предложените възобновителни сечи са, групово-постепенни,неравномерно постепенни и 
постепенни, с насока на стопанисване Възобновяване.Предложеното ползване ще се достигне 
с извеждането на 4.5 хектара групово-постепенна сеч. 

  

7. Широколистен високобонитетен - ШВ (СтФ) – 155.1 хектара 
Площта на зрелите и презрели насаждения е 47.1 хектара със запас 6110 куб.м, а средния 

прираст е 356 куб.м. 
Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно.  

 

Таблица № 72 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас 

ШВ (СтФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 

Широколистен В 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - 23.4 - 23.4 

0.4 2.2 - - 2.2 

0.5 6.6 - - 6.6 

0.6 2.0 2.0 - 4.0 

0.7 10.9 - - 10.9 

0.8 - - - - 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 
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общо 21.7 25.4 - 47.1 

 
Полученото годишно ползване от възобновителни сечи е 55 куб.м (2.6 хектара гола сеч за 

хибридни тополи - насажденията и културите от тополи в този стопански клас ще се 
стопанисват с преизчисляване на запаса за изсичане в годината на сечта и 10.9 хектара 
постепенно котловинна), което представлява 0.9% от зрелия запас и 15.4% от средния прираст 
на класа . 

 
 

 

8.Буков високобонитетен  за превръщане - БВП (СтФ) – 662.1 хектара 
 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 68.6 хектара със запас 6110 куб.м, а средният 
прираст е 356 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 
Зрелите и презрели дървостои заемат 30.5% от площта му. Дозряващите заемат 16.3%, а тези 
от последния клас на средновъзрастните – 9.3%. 

 

Таблица № 73 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас  

БВП (СтФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 
 

Буков В П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 - - - - 

0.6 0.9 - - 0.9 

0.7 35.2 10.8 - 46.0 

0.8 2.0 19.7 - 21.7 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 38.1 30.5 - 68.6 

 
 
Възобновяване в този условен стопански клас е средно в резултат на високата склопеност 

на горите. 
 Полученото годишно ползване от възобновителни сечи е 290 куб.м (67.7 хектара групово-

постепенна сеч), което представлява 4.7% от зрелия запас и 81.4% от средния прираст на 
класа. 

 

 

9.Буков средно и нискобонитетен  за превръщане - БСрНП (СтФ) – 19.0 

хектара 
 

 
Площта на зрелите и презрели насаждения е 10.1 хектара със запас 1300 куб.м, а средният 

прираст е 57 куб.м.Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно 
неравномерно.  

 

Таблица № 74 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас  
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БСрНП (СтФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 
 

 

Буков СрН П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 - - - - 

0.6 - - - - 

0.7 - - - - 

0.8 10.1 - - 10.1 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 10.1 - - 10.1 

 
Възобновяване в този условен стопански клас е средно .Полученото годишно ползване от 

възобновителни сечи е 29 куб.м (9.1 хектара групово-постепенна сеч), което представлява 2.2% 
от зрелия запас и 50.1% от средния прираст на класа. 

 

10.Габъров високобонитетен  за превръщане - ГВП (СтФ) – 389.6 

хектара 
 

. 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 0.4 хектара със запас 50 куб.м, а средният 
прираст е 1759 куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно.  

 

Таблица № 75 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас  

ГВП (СтФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 
 

Габъров В П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 0.4 - - 0.4 

0.6 - - - - 

0.7 21.3 - - 21.3 

0.8 - - - - 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 21.7 - - 21.7 

 
 
Възобновяването е незадоволително. Полученото годишно ползване от възобновителни 

сечи е 83 куб.м (13.2 хектара групово-постепенна сеч и 8.1 хектара постепенно котловинна), 
което представлява 166.0% от зрелия запас и 4.7% от средния прираст на класа. 
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11. Габъров средно и нискобонитетен  за превръщане - ГСрНП (СтФ) – 

67.9 хектара 
 

Площта на зрелите и презрели насаждения е 12.4 хектара със запас 1300 куб.м, а средният 
прираст е 237  куб.м. 

Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно.  
 

Таблица № 76 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас  

ГСрНП (СтФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 
 

Габъров СрН П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - - - 

0.4 - - - - 

0.5 1.9 1.4 - 3.3 

0.6 9.1 - - 9.1 

0.7 - - - - 

0.8 - - - - 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 11.0 1.4 - 12.4 

Възобновяване в този условен стопански клас е средно.Полученото годишно ползване от 
възобновителни сечи е 14 куб.м (6.0 хектара групово-постепенна сеч), което представлява 0.5% 
от зрелия запас и 5.9% от средния 
 

12. Дъбов средно и нискобонитетен за превръщане - ДСрНп (СтФ) – 

4267.8  хектара 
Площта на зрелите и презрели насаждения е 4079.0 хектара със запас 484 200 куб.м, а 

средния прираст е 7920 куб.м. 
Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 

Зрелите и презрели дървостои заемат 95.5% от площта му.  
 

Таблица № 77 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас 

ДСрНП (СтФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 
 

Дъбов СрН П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 0.2 - - 0.2 

0.2 31.2 18.1 17.1 66.4 

0.3 19.9 - - 19.9 

0.4 6.1 20.3 40.2 66.6 

0.5 247.1 458.2 34.2 739.5 

0.6 409.4 973.9 65.2 1448.5 

0.7 782.3 470.2 22.4 1274.9 

0.8 222.8 157.5 - 380.3 

0.9 82.7 - - 82.7 

1.0 - - - - 

общо 1801.7 2098.2 179.1 4079.0 
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Възобновяване в този условен стопански клас е добро. Полученото годишно ползване от 
възобновителни сечи е 9655 куб.м (3743.2 хектара постепенно-котловинна сеч ,16.6 хектара 
групово постепенна сеч и 0.3 хектара постепенна фаза 1), което представлява 2.0% от зрелия 
запас и 121.9% от средния прираст на класа 

13.Церов за превръщане - ЦП (СтФ) – 58.7  хектара 
Площта на зрелите и презрели насаждения е 58.7 хектара със запас 4840 куб.м, а средния 

прираст е 73 куб.м. Зрелите и презрели дървостои заемат 100% от площта му.  
 

Таблица № 78 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас 

ЦП (СтФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 
 

Церов П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - 20.8 - 20.8 

0.3 - - - - 

0.4 - 8.3 - 8.3 

0.5 - - - - 

0.6 2.2 27.4 - 29.6 

0.7 - - - - 

0.8 - - - - 

0.9 - - - - 

1.0 - - - - 

общо 2.2 56.5 - 58.7 

 
 

Възобновяване в този условен стопански клас е добро. Полученото годишно ползване от 
възобновителни сечи е 66 куб.м (29.6 хектара  постепенно котловинна сеч), което представлява 
1.4% от зрелия запас и 90.4% от средния прираст на класа 

 

14. Смесен високобонитетен  за превръщане - СмВП (СтФ) – 320.5 ха 
 

Няма  зрели насаждения , средния прираст е1164 куб.м, Не са планирани мероприятия с 
насоки на стопанисване – възобновяване. 

 

15.Смесен средно и нискобонитетен за превръщане -СмСрНП (СтФ) – 

685.5 хектара 
Площта на зрелите и презрели насаждения е 388.4 хектара със запас 57 970 куб.м, а 

средния прираст е 1999 куб.м. 
Разпределението по класове на възраст в този стопански клас е силно неравномерно. 

Зрелите и презрели дървостои заемат 56.6% от площта му.  

 

Таблица № 79 
За разпределение на площта на зрелите насаждения в стопански клас 

СмСрНП (СтФ) по степен на естествено възобновяване и пълнота 
 

Смесен СрН П 
слабо 

0%-45% 
средно 

46%-75% 
добро 

76%-100% 
общо 

склопеност хектари 

0.1 - - - - 

0.2 - - - - 

0.3 - - 1.5 1.5 

0.4 21.9 - - 21.9 

0.5 55.9 - - 55.9 

0.6 99.7 29.1 - 128.8 
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0.7 63.6 - - 63.6 

0.8 88.1 - - 88.1 

0.9 28.6 - - 28.6 

1.0 - - - - 

общо 357.8 29.1 1.5 388.4 

Възобновяване в този условен стопански клас е средно. Полученото годишно ползване от 
възобновителни сечи е 899 куб.м (261.3 хектара постепенно-котловинна сеч и 24.2 хектара 
груповопостепенна сеч), което представлява 1.6% от зрелия запас и 45.0% от средния прираст 
на класа 

 

16. Акациев - А -  (СтФ) – 39.9 хектара 
Насажденията и културите в този стопански клас ще се стопанисват с преизчисляване на 

запаса за изсичане в годината на сечта. Годишно ще се добиват 143 куб.м от голи сечи              
(28.0 хектара). 

 

17. Келявгабъров стопански клас (СтФ) –11.6 хектара 
В келявгабъровите насаждения на този стопански клас преобладават насаждения 

разположени на стръмни и много стръмни лесонепригодни и ерозирани терени. Мероприятия 
не са предвидени. 

 

5.2. Планирани мероприятия в държавните горски територии 
 
Всички мероприятия, които са залегнали в настоящия горскостопански план са планирани 

съгласно: 
- Закон за горите от 2011 г, изм. и доп., ДВ бр. 60 от 07.08.2015 г., в сила от 07.08.2015 г. 
- Наредба № 18 за инвентаризация и планиране в горските територии от 7.10 2015 година. 
- Писмо № 33-05-08/18.04.2008 г. на ДАГ относно: Оценка за съвместимост на горскостопанските 

планове с предмета и целите на защитените зони по чл.3, ал.1, т.1 от ЗБР (защитени зони по 
Натура 2000) 

-  “Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от Приложение 
№1 от ЗБР” утвърдена на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8 / 05.05.2011 г. за сечите в 
горите от ИД на ИАГ. 
 

При планирането на всички мероприятия, залегнали в ГСП на ТП ДЛС “Мазалат” ” стриктно ще 
бъдат спазени всички условия, които са предвидени в Решение № / г. на МОСВ, с цел 
предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите 
отрицателни въздействия. 

 

 

5.2.1. Възобновителни сечи 
Съобразно биологическите особености на дървесните видове, състоянието на 

насажденията, хода на възобновителния процес и целта на стопанисването вТП ДЛС “Мазалат” 
е планирано да се извършват краткосрочно-постепенни сечи, постепенно-котловинни сечи, 
групово постепенни сечи и голи сечи за тополи и акация.  

Възобновителни сечи ще се водят на обща площ 9436.0 ха. В държавните горски територии 
е планирано да се водят в насаждения от всички стопански класове. 

Разпределението на площта на планираните сечи по вид на възобновителната сеч и 
стопански класове за Държавните гори е дадено в таблица №80  . 
 

5.2.2. Отгледни сечи 
 

Отгледни сечи са планирани в млади, средновъзрастни и дозряващи насаждения и култури 
по състояние, на обща площ 8363.9 ха. Разпределението й по стопански класове и вид на сечта 
е дадено в таблица №  .С отгледните сечи се цели регулиране състава на насажденията, 
подобряване на състоянието им, бонитета, сортиментна структура, а от тук и увеличаване 
количеството и качеството на продукцията от единица площ. 

В средновъзрастните и дозряващи насаждения с пълнота 0,7, за които не са проектирани 
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отгледни сечи, както и за тези насаждения, в които проектираните отгледни сечи ще се 
проведат през първите 3 години от изпълнението на плана, в края на десетилетието може да се 
проведат отгледни сечи, с интензивност, отговаряща на разликата в пълнотата на 
насаждението и  съобразно Наредбата за сечите. 

 
Предвидени са следните видове отгледни сечи: 
 
 

Осветления са планирани без материален добив в несклопени култури и насаждения на 

възраст 1-10 години, с цел отстраняване на нежелани издънки от дървесни и храстови видове, 
както и след извеждане на голи сечи с последващо залесяване, когато може да се очаква 
развитието на нежелана издънкова растителност. Осветленията  са планирани на 9.0 хектара. 

 
 

Прочистка е планирана в склопени култури и насаждения до 20-годишна възраст, с пълнота 

0.9-1.0, а при неравномерен строеж и пълнота 0.8 - само в гъстите групи (0.9-1.0). Интензивността 
варира от 10 до 30% в зависимост от пълнотата, дървесния вид, бонитет, месторастене. 
Прочистки са планирани на обща площ от 136.3  ха.В  смърчови  насаждения до 30 години и 
иглолистни смесени насаждения на стръмни терени и бедни месторастения до 30 години, 
мероприятията са планирани да се водят без да е начислен материален добив: 
12,е,13,е,,г1,18,е,21,п,62,г,,д,74,б,146,г,,д,154,ж,169,в,197,а,223,г,224,г,228,в,274,д,284,д,301,б,3
13,в,,г,315,п,,р,388,г,433,г1,445,в,449,в,450,е,,ж,451,з,,и,,к,452,о,,с,459,а,462,б,463,а,465,д,467,б,,
г,505,г,629,д,,у,650,л,684,г,688,а 
      

 

Прореждане е планирано в насаждения и култури от 21 до 40 години, а за семенните дъбови 

насаждения - от 21 до 60 години, с пълнота 0.8 - 1.0, а при неравномерен строеж и пълнота 0.7 - 
само в гъсти групи (0.9 - 1.0). Интензивността им варира от 10 до 30%, в зависимост от пълнотата, 
дървесния вид, типа месторастене. Прореждания са планирани на обща площ от  2902.8 ха. В 
смърчови насаждения до 30 години и иглолистни смесени насаждения на стръмни терени и бедни 
месторастения до 40 години, мероприятията са планирани да се водят без да е начислен 
материален  добив:  466,ж,,з,469,в,601,д,686,д,687,з 

 

Пробирка е планирана в насаждения и култури от 41 години до зряла възраст (при 

семенния бук, габър и дъб - от 61 години) с пълноти 0.8-1.0, а при неравномерен строеж и 
пълнота 0.7 - само в гъсти групи (0.9-1.0). Интензивността им варира от 10 до 30% в зависимост 
от пълнотата, дървесния вид, бонитета и типа месторастене. Пробирка е планирана на обща 
площ от 5482.2 ха. 

 

Селекционна сеч е планирана на площ от 104.9 ха. Целта е да се осигурят условия за 

редовно и обилно семеносене от набелязаните плюсови и нормални дървета. Интензивността на 
сеч е между 10% и 20%. Сечите са съгласувани с Горска семеконтролна станция (ГСС) – гр.  
Пловдив. 

 

 

 Таблица № 80 

Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч 
през десетилетието по вид на сечта 

 
Държавна собственост 

Стопански 
класове 

постепенна 
Ф1 

постепенна 
Ф2 

постепенна 
ОФ 

постепенно 
котловинна 

групово 
постепенна 

неравномерно 
постепенна 

гола за 
топола 

гола за 
акация 

общо 
гола 

ОБЩО % 

Бялборови 
култури 

- - - 175.0 - - - - - 175.0 1.8 

Черборови 
култури 

- - - 473.7 - - - - - 473.7 5.0 

Буков В - - - - 716.8 204.0 - - - 920.8 9.8 

Буков Ср - - - - 375.6 21.5 - - - 397.1 4.2 

Широколистен - - - - - - 62.1 - 62.1 62.1 0.7 
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В 

Буков В П - - - - 284.8 - - - - 284.8 3.0 

Смесен СрН П - - - 195.5 6.0 - - - - 201.5 2.1 

Габъров В П - - - - 14.6 - - - - 14.6 0.1 

Буков СрН П - - - - 159.8 - - - - 159.8 1.7 

Церов П - - - 12.8 - - - - - 12.8 0.1 

Дъбов СрН П - - - 1348.0 15.5 - - - - 1363.5 14.5 

Габъров СрН 
П 

- - - - 166.5 - - - - 166.5 1.8 

Акациев - - - - - - - 203.4 203.4 203.4 2.2 

Всичко ЗСпФ - - - 2205.0 1739.6 225.5 62.1 203.4 265.5 4435.6 47.0 

Бялборови 
култури 

- - - 87.3 - - - - - 87.3 0.9 

Черборови 
култури 

3.4 - - 54.5 - - - - - 57.9 0.6 

Буков В - - - - 352.1 26.1 - - - 378.2 4.0 

Буков Ср 1.3 - - - 237.7 12.7 - - - 251.7 2.7 

Широколистен 
В 

- - - 10.9 - - 2.6 - 2.6 13.5 0.2 

Габъров - - - - 4.5 - - - - 4.5 0.1 

Буков В П - - - - 67.7 - - - - 67.7 0.7 

Смесен СрН П - - - 261.3 24.2 - - - - 285.5 3.0 

Габъров В П - - - 8.1 13.2 - - - - 21.3 0.2 

Буков СрН П - - - - 9.1 - - - - 9.1 0.1 

Церов П - - - 29.6 - - - - - 29.6 0.3 

Дъбов СрН П 0.3 - - 3743.2 16.6 - - - - 3760.1 39.8 

Габъров СрН 
П 

- - - - 6.0 - - - - 6.0 0.1 

Акациев - - - - - - - 28.0 28.0 28.0 0.3 

всичко СтФ 5.0 - - 4194.9 731.1 38.8 2.6 28.0 30.6 5000.4 53.0 

ОБЩО 5.0 - - 6399.9 2470.7 264.3 64.7 231.4 296.1 9436.0 100.0 

ПОЛЗВАНЕ 
(БЕЗ КЛОНИ) 

360 - - 185040 131190 10020 7700 14240 21940 348550   

ПОЛЗВАНЕ (С 
КЛОНИ) 

420 - - 210390 147225 11220 8905 14845 23750 393005   

 
 
 
 

5.2.3. Санитарни сечи и Принудителни сечи 
 

Не са предвидени. 

 

5.2.4. Технически сечи  
 

Планирани са технически сечи за просветление на горски пътища,за почистване на 
съществуващите  дивечови сечища,за дивечови просеки и за лесокултурни прегради попадащи 
в първи и втори клас на пожарна опасност ,всички мероприятия са без начислен материален 
добив в следните отдели и подотдели:   
125,з,126,е,241,б,243,г,,н,244,а,246,п,253,б,,г,,ж,,з,254,б,,е,,ж,,и,255,г,259,з,260,а,,б,,в,,г,,д,,е,262,
м,263,е,279,а,287,в,289,ж,356,а,,б,357,а,358,л,381,а,,н,382,е,,ж,,и,463,б,,с,,ч,470,б,629,м,634,г,,ж,
,н,,п, 

 

 

5.3. Анализ на размера на планираното ползване на 

       дървесина от държавните горски територии 
 

Общият размер на ползването през десетилетието е 716 595 куб.м (без клони). 
 
Сравнение между предвиденото ползване при миналото устройство и сегашната 

инвентаризация е направено в таблица №  81  .  
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Таблица № 81 
Сравнение на РАЗМЕРА на ПРЕДВИДЕНИЯ годишен ДОБИВ на дървесина (без клони) 

 

Показатели Мярка 
ЛУП ГСП Разлика 

2011 2021 +/ - 

 1.Обща площ ха 28741.6 28674.7 -66.9 

 2. Залесена площ ха 27380.1 27402.2 22.1 

 3. Запас         

   - на 1 ха куб.м. 195 197 2 

   - на цялата площ куб.м. 5247820 5403865 156045 

 4. Среден годишен прираст         

   - на 1 ха куб.м. 3.60 3.10 -0.50 

   - на цялата площ куб.м. 98230 84933 -13297 

 5. Размер на годишното ползване         

   а) от възобновителни сечи куб.м. 34 557 35 428 871 

   б) от отгледни сечи куб.м. 36 337 36 231 -106 

   в) от санитарни сечи куб.м. 952 0 -952 

  г) сеч надлесни дървета куб.м. 0 0 0 

   д) от технически сечи куб.м. 0 0 0 

   ВСИЧКО куб.м. 71 846 71 659 -187.0 

 6. Ползване   

 

    

   - % от прираста % 73.1 84.4 11.2 

   - % от запаса % 1.4 1.3 -0.1 

   - на 1 ха  куб.м. 2.5 2.5 0.0 

 

При миналото устройство в държавните гори годишно е било предвидено да се отсичат 71 
846 куб.м (без клони). Като цяло годишното ползване е било 1.4% от общия запас (без клони) и 
73.1% от общия среден годишен прираст (без клони) на гората, а на един хектар залесена площ 
– 2,5 куб.м.  

При предвидено ползване от 71 659 куб.м (без клони) е налице намаление при сегашното 
устройство,при това положение годишното ползване (от държавните гори) ще представлява 
1.3% от общия запас (без клони) и 84.4% от общия среден годишен прираст на гората, а на 
един хектар залесена площ се запазва – 2.5 куб.м.  

В таблица № 82  е показано разпределението на залесената площ в горите държавна 
собственост с планирана насока на стопанисване по група гори. 
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Таблица № 82 

Разпределение на залесената площ и предвидено ползване (без клони) с планирана  
насока на стопанисване по стопански класове 

 
 
  

Стопански 
класове 

Мерни 
единици 

Насока на стопанисване 

Възобновяване Отглеждане Селекционна Трансформация Техническа 
ВСИЧКО 
НАСОКИ 

% 

Иглолистни 

Всичко 
иглолистни 

ха 223.6 3135.1 - 641.6 3.7 4004.0 22.1 

куб.м 11425 161040 - 36280 - 208745 29.1 

Широколистни високостъблени 

Всичко 
широколистни 
високостъблени 

ха 2054.3 3120.0 104.9 - 237.9 5517.1 30.4 

куб.м 127020 131110 5205 - - 263335 36.8 

Издънкови за превръщане 

Всичко 
издънкови за 
превръщане 

ха 6372.2 1928.1 - - 96.3 8396.6 46.3 

куб.м 169225 62100 - - - 231325 32.3 

Нискостъблени 

Всичко 
нискостъблени 

ха 217.0 - - - 0.7 217.7 1.2 

куб.м 13190 - - - - 13190 1.8 

ОБЩО 

ОБЩО НАСОКИ 
ха 8867.1 8183.2 104.9 641.6 338.6 18135.4 100.0 

куб.м 320860 354250 5205 36280 - 716595 100.0 

 
 
 

Таблица № 83 

Размер на ползването по площ, запас и вид на сечта 

Държавна собственост общо 

 

Стопански 
класове 

мерни 
единиц

и 

ВЪЗОБ
Н. 

СЕЧИ 

освет
л. 

прочист
ка 

прорежда
не 

пробир
ка 

селекцион
на 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕД

НИ 

общо 
санитар

ни 

ВСИЧКО 
ТЕХНИЧЕС

КИ 
ОБЩО % 

ОТГЛЕ
ЖДАНЕ 

НА 
ПОДРА

СТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

Смърчов 
ха - - - 20.1 87.9 - 108.0 - - 108.0 0.6 - - 

куб.м - - - 1310 5195 - 6505 - - 6505 0.9 - - 

Смърчов ЗСпФ 
ха - 0.6 - 125.0 1000.7 - 1126.3 - - 1126.3 6.2 - - 

куб.м - - - 6865 70330 - 77195 - - 77195 10.8 - - 

Бялборови 
култури 

ха 87.3 - 3.3 151.8 623.7 - 778.8 - - 866.1 4.8 8.4 34.2 

куб.м 5260 - 30 5370 27530 - 32930 - - 38190 5.3 - - 

Бялборови 
култури ЗСпФ 

ха 175.0 3.6 9.0 198.5 451.8 - 662.9 - - 837.9 4.6 12.7 95.7 

куб.м 9350 - 20 6485 22210 - 28715 - - 38065 5.3 - - 

Черборови 
култури 

ха 57.9 - - 20.5 125.5 - 146.0 - - 203.9 1.1 3.2 17.7 

куб.м 3540 - - 755 4380 - 5135 - - 8675 1.2 - - 

Черборови 
култури ЗСпФ 

ха 473.7 2.6 2.9 39.0 343.3 - 387.8 - - 861.5 4.8 5.8 143.8 

куб.м 26695 - - 1305 12115 - 13420 - - 40115 5.6 - - 

всичко 
иглолистни 
СтФ 

ха 145.2 - 3.3 192.4 837.1 - 1032.8 - - 1178.0 6.5 11.6 51.9 

куб.м 8800 - 30 7435 37105 - 44570 - - 53370 7.4 - - 

Всичко 
иглолистни 
ЗСпФ 

ха 648.7 6.8 11.9 362.5 1795.8 - 2177.0 - - 2825.7 15.6 18.5 239.5 

куб.м 36045 - 20 14655 104655 - 119330 - - 155375 21.7 - - 

всичко 
иглолистни 

ха 793.9 6.8 15.2 554.9 2632.9 - 3209.8 - - 4003.7 22.1 30.1 291.4 

куб.м 44845 - 50 22090 141760 - 163900 - - 208745 29.1 - - 

Буков В 
ха 378.2 - 0.7 87.7 966.9 - 1055.3 - - 1433.5 7.9 - - 

куб.м 26315 - - 2555 47000 - 49555 - - 75870 10.6 - - 

Буков В ЗСпФ 
ха 920.8 - 20.3 742.5 289.8 103.6 1156.2 - - 2077.0 11.5 - - 

куб.м 52355 - 110 27670 14545 5160 47485 - - 99840 13.9 - - 
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Стопански 
класове 

мерни 
единиц

и 

ВЪЗОБ
Н. 

СЕЧИ 

освет
л. 

прочист
ка 

прорежда
не 

пробир
ка 

селекцион
на 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕД

НИ 

общо 
санитар

ни 

ВСИЧКО 
ТЕХНИЧЕС

КИ 
ОБЩО % 

ОТГЛЕ
ЖДАНЕ 

НА 
ПОДРА

СТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

Буков Ср 
ха 251.7 - - 55.2 79.8 - 135.0 - - 386.7 2.1 - - 

куб.м 12605 - - 1000 2620 - 3620 - - 16225 2.3 - - 

Буков Ср 
ЗСпФ 

ха 397.1 - 44.0 535.6 286.2 - 865.8 - - 1262.9 7.0 - - 

куб.м 20365 - - 19490 11170 - 30660 - - 51025 7.1 - - 

Широколистен 
В 

ха 13.5 - 17.0 22.0 15.2 - 54.2 - - 67.7 0.4 - 1.4 

куб.м 550 - - 465 590 - 1055 - - 1605 0.2 - - 

Широколистен 
В ЗСпФ 

ха 62.1 1.6 5.2 23.3 10.4 1.3 41.8 - - 103.9 0.6 - - 

куб.м 7570 - - 360 290 45 695 - - 8265 1.2 - - 

Габъров 
ха 4.5 0.6 6.7 64.4 39.2 - 110.9 - - 115.4 0.6 - - 

куб.м 190 - 150 2985 1555 - 4690 - - 4880 0.7 - - 

Габъров ЗСпФ 
ха - - 2.2 66.7 9.2 - 78.1 - - 78.1 0.4 - - 

куб.м - - 70 3800 405 - 4275 - - 4275 0.6 - - 

всичко 
широколистн
и 
високостъбле
ни СтФ 

ха 647.9 0.6 24.4 229.3 1101.1 - 1355.4 - - 2003.3 11.1 - 1.4 

куб.м 39660 - 150 7005 51765 - 58920 - - 98580 13.8 - - 

Всичко 
широколистн
и 
високостъбле
ни ЗСпФ 

ха 1380.0 1.6 71.7 1368.1 595.6 104.9 2141.9 - - 3521.9 19.5 - - 

куб.м 80290 - 180 51320 26410 5205 83115 - - 163405 22.8 - - 

всичко 
широколистн
и 
високостъбле
ни 

ха 2027.9 2.2 96.1 1597.4 1696.7 104.9 3497.3 - - 5525.2 30.6 - 1.4 

куб.м 119950 - 330 58325 78175 5205 142035 - - 261985 36.6 - - 

Буков В П 
ха 67.7 - - 0.9 291.2 - 292.1 - - 359.8 2.0 - - 

куб.м 2900 - - 25 9990 - 10015 - - 12915 1.8 - - 

Буков В П 
ЗСпФ 

ха 284.8 - - 28.8 302.8 - 331.6 - - 616.4 3.4 - - 

куб.м 13505 - - 980 10460 - 11440 - - 24945 3.5 - - 

Смесен СрН П 
ха 285.5 - 2.2 117.7 62.0 - 181.9 - - 467.4 2.6 25.8 112.0 

куб.м 8990 - - 3440 1850 - 5290 - - 14280 2.0 - - 

Смесен СрН П 
ЗСпФ 

ха 201.5 - 7.7 96.4 14.3 - 118.4 - - 319.9 1.8 13.0 76.1 

куб.м 6160 - - 1280 310 - 1590 - - 7750 1.1 - - 

Габъров В П 
ха 21.3 - 2.0 79.5 207.0 - 288.5 - - 309.8 1.7 1.6 - 

куб.м 830 - 80 3320 9480 - 12880 - - 13710 1.9 - - 

Габъров В П 
ЗСпФ 

ха 14.6 - - 13.8 116.2 - 130.0 - - 144.6 0.8 - 4.6 

куб.м 430 - - 435 3600 - 4035 - - 4465 0.6 - - 

Буков СрН П 
ха 9.1 - - 8.4 1.0 - 9.4 - - 18.5 0.1 - - 

куб.м 290 - - 420 25 - 445 - - 735 0.1 - - 

Буков СрН П 
ЗСпФ 

ха 159.8 - 1.8 99.5 23.2 - 124.5 - - 284.3 1.6 - 42.1 

куб.м 4795 - - 3565 575 - 4140 - - 8935 1.2 - - 

Церов П 
ха 29.6 - - - - - - - - 29.6 0.2 5.5 27.4 

куб.м 660 - - - - - - - - 660 0.1 - - 

Церов П ЗСпФ 
ха 12.8 - - - - - - - - 12.8 0.1 2.5 3.5 

куб.м 300 - - - - - - - - 300 - - - 

Дъбов СрН П 
ха 3760.1 - - 84.9 - - 84.9 - - 3845.0 21.3 559.2 1719.8 

куб.м 96550 - - 1520 - - 1520 - - 98070 13.7 - - 

Дъбов СрН П 
ЗСпФ 

ха 1363.5 - 4.3 47.7 11.4 - 63.4 - - 1426.9 7.9 206.9 548.9 

куб.м 29505 - - 575 235 - 810 - - 30315 4.2 - - 

Габъров СрН 
П 

ха 6.0 - 6.3 35.7 2.1 - 44.1 - - 50.1 0.3 - - 

куб.м 140 - 190 1060 60 - 1310 - - 1450 0.2 - - 

Габъров СрН 
П ЗСпФ 

ха 166.5 - 0.7 53.4 2.8 - 56.9 - - 223.4 1.2 - 19.6 

куб.м 4460 - - 1095 60 - 1155 - - 5615 0.8 - - 

Смесен В П 
ха - - - 62.7 89.0 - 151.7 - - 151.7 0.8 - - 

куб.м - - - 2740 2890 - 5630 - - 5630 0.8 - - 

Смесен В П 
ЗСпФ 

ха - - - 21.1 29.6 - 50.7 - - 50.7 0.3 - - 

куб.м - - - 640 1200 - 1840 - - 1840 0.3 - - 

всичко 
издънкови за 
превръщане 
СтФ 

ха 4179.3 - 10.5 389.8 652.3 - 1052.6 - - 5231.9 29.0 592.1 1859.2 

куб.м 110360 - 270 12525 24295 - 37090 - - 147450 20.6 - - 

Всичко 
издънкови за 
превръщане 
ЗСпФ 

ха 2203.5 - 14.5 360.7 500.3 - 875.5 - - 3079.0 17.0 222.4 694.8 

куб.м 59155 - - 8570 16440 - 25010 - - 84165 11.7 - - 

всичко ха 6382.8 - 25.0 750.5 1152.6 - 1928.1 - - 8310.9 46.0 814.5 2554.0 
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Стопански 
класове 

мерни 
единиц

и 

ВЪЗОБ
Н. 

СЕЧИ 

освет
л. 

прочист
ка 

прорежда
не 

пробир
ка 

селекцион
на 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕД

НИ 

общо 
санитар

ни 

ВСИЧКО 
ТЕХНИЧЕС

КИ 
ОБЩО % 

ОТГЛЕ
ЖДАНЕ 

НА 
ПОДРА

СТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

издънкови за 
превръщане 

куб.м 169515 - 270 21095 40735 - 62100 - - 231615 32.3 - - 

Акациев 
ха 28.0 - - - - - - - - 28.0 0.2 - - 

куб.м 1435 - - - - - - - - 1435 0.2 - - 

Акациев ЗСпФ 
ха 203.4 - - - - - - - - 203.4 1.1 - - 

куб.м 12815 - - - - - - - - 12815 1.8 - - 

всичко 
нискостъблен
и СтФ 

ха 28.0 - - - - - - - - 28.0 0.2 - - 

куб.м 1435 - - - - - - - - 1435 0.2 - - 

Всичко 
нискостъблен
и ЗСпФ 

ха 203.4 - - - - - - - - 203.4 1.1 - - 

куб.м 12815 - - - - - - - - 12815 1.8 - - 

всичко 
нискостъблен
и 

ха 231.4 - - - - - - - - 231.4 1.3 - - 

куб.м 14250 - - - - - - - - 14250 2.0 - - 

ВСИЧКО 
ПОЛЗВАНЕ 

ха 9436.0 9.0 136.3 2902.8 5482.2 104.9 8635.2 - - 18071.2 100.0 844.6 2846.8 

куб.м 348560 - 650 101510 260670 5205 368035 - - 716595 100.0 - - 

 
 
 

 Таблица № 83А 

Размер на ползването по площ, запас и вид на сечта 
 

Държавна собственост,достъпни  

 

Стопански 
класове 

мерни 
единиц

и 

ВЪЗОБ
Н. 

СЕЧИ 

освет
л. 

прочист
ка 

прорежда
не 

пробир
ка 

селекцион
на 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕД

НИ 

общо 
санитар

ни 

ВСИЧКО 
ТЕХНИЧЕС

КИ 
ОБЩО % 

ОТГЛЕ
ЖДАНЕ 

НА 
ПОДРА

СТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

Смърчов 
ха - - - 20.1 84.1 - 104.2 - - 104.2 0.6 - - 

куб.м - - - 1310 5005 - 6315 - - 6315 1.0 - - 

Смърчов ЗСпФ 
ха - 0.6 - 124.5 952.4 - 1077.5 - - 1077.5 6.7 - - 

куб.м - - - 6850 66555 - 73405 - - 73405 11.7 - - 

Бялборови 
култури 

ха 87.3 - 3.3 146.0 579.2 - 728.5 - - 815.8 5.1 8.4 34.2 

куб.м 5260 - 30 5100 24970 - 30100 - - 35360 5.6 - - 

Бялборови 
култури ЗСпФ 

ха 175.0 3.6 9.0 197.2 380.9 - 590.7 - - 765.7 4.8 12.7 95.7 

куб.м 9350 - 20 6425 18330 - 24775 - - 34125 5.4 - - 

Черборови 
култури 

ха 54.3 - - 20.5 122.7 - 143.2 - - 197.5 1.2 3.2 17.7 

куб.м 3230 - - 755 4255 - 5010 - - 8240 1.3 - - 

Черборови 
култури ЗСпФ 

ха 473.7 2.6 0.6 34.3 289.1 - 326.6 - - 800.3 5.0 5.8 143.8 

куб.м 26695 - - 1185 10420 - 11605 - - 38300 6.1 - - 

всичко 
иглолистни 
СтФ 

ха 141.6 - 3.3 186.6 786.0 - 975.9 - - 1117.5 6.9 11.6 51.9 

куб.м 8490 - 30 7165 34230 - 41425 - - 49915 7.9 - - 

Всичко 
иглолистни 
ЗСпФ 

ха 648.7 6.8 9.6 356.0 1622.4 - 1994.8 - - 2643.5 16.4 18.5 239.5 

куб.м 36045 - 20 14460 95305 - 109785 - - 145830 23.2 - - 

всичко 
иглолистни 

ха 790.3 6.8 12.9 542.6 2408.4 - 2970.7 - - 3761.0 23.3 30.1 291.4 

куб.м 44535 - 50 21625 129535 - 151210 - - 195745 31.1 - - 

Буков В 
ха 259.7 - 0.7 87.2 944.7 - 1032.6 - - 1292.3 8.0 - - 

куб.м 16635 - - 2535 45840 - 48375 - - 65010 10.3 - - 

Буков В ЗСпФ 
ха 684.3 - 20.3 613.6 217.3 103.6 954.8 - - 1639.1 10.2 - - 

куб.м 38035 - 110 24015 10825 5160 40110 - - 78145 12.4 - - 

Буков Ср 
ха 246.9 - - 55.2 79.8 - 135.0 - - 381.9 2.4 - - 

куб.м 12365 - - 1000 2620 - 3620 - - 15985 2.5 - - 

Буков Ср 
ЗСпФ 

ха 275.1 - 44.0 465.0 204.5 - 713.5 - - 988.6 6.1 - - 

куб.м 12825 - - 17140 7490 - 24630 - - 37455 6.0 - - 

Широколистен 
В 

ха 11.5 - 17.0 22.0 15.2 - 54.2 - - 65.7 0.4 - 1.4 

куб.м 470 - - 465 590 - 1055 - - 1525 0.2 - - 

Широколистен 
В ЗСпФ 

ха 62.1 1.6 5.2 23.3 10.4 1.3 41.8 - - 103.9 0.6 - - 

куб.м 7570 - - 360 290 45 695 - - 8265 1.3 - - 

Габъров 
ха 4.5 0.6 6.7 54.6 39.2 - 101.1 - - 105.6 0.7 - - 

куб.м 190 - 150 2310 1555 - 4015 - - 4205 0.7 - - 

Габъров ЗСпФ ха - - 2.2 63.8 8.3 - 74.3 - - 74.3 0.5 - - 
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Стопански 
класове 

мерни 
единиц

и 

ВЪЗОБ
Н. 

СЕЧИ 

освет
л. 

прочист
ка 

прорежда
не 

пробир
ка 

селекцион
на 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕД

НИ 

общо 
санитар

ни 

ВСИЧКО 
ТЕХНИЧЕС

КИ 
ОБЩО % 

ОТГЛЕ
ЖДАНЕ 

НА 
ПОДРА

СТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

куб.м - - 70 3750 370 - 4190 - - 4190 0.7 - - 

всичко 
широколистн
и 
високостъбле
ни СтФ 

ха 522.6 0.6 24.4 219.0 1078.9 - 1322.9 - - 1845.5 11.5 - 1.4 

куб.м 29660 - 150 6310 50605 - 57065 - - 86725 13.8 - - 

Всичко 
широколистн
и 
високостъбле
ни ЗСпФ 

ха 1021.5 1.6 71.7 1165.7 440.5 104.9 1784.4 - - 2805.9 17.4 - - 

куб.м 58430 - 180 45265 18975 5205 69625 - - 128055 20.4 - - 

всичко 
широколистн
и 
високостъбле
ни 

ха 1544.1 2.2 96.1 1384.7 1519.4 104.9 3107.3 - - 4651.4 28.9 - 1.4 

куб.м 88090 - 330 51575 69580 5205 126690 - - 214780 34.2 - - 

Буков В П 
ха 67.7 - - 0.9 291.2 - 292.1 - - 359.8 2.2 - - 

куб.м 2900 - - 25 9990 - 10015 - - 12915 2.1 - - 

Буков В П 
ЗСпФ 

ха 167.5 - - 28.8 148.8 - 177.6 - - 345.1 2.1 - - 

куб.м 7100 - - 980 4980 - 5960 - - 13060 2.1 - - 

Смесен СрН П 
ха 285.5 - 2.2 68.4 31.4 - 102.0 - - 387.5 2.4 25.8 112.0 

куб.м 8990 - - 1960 790 - 2750 - - 11740 1.9 - - 

Смесен СрН П 
ЗСпФ 

ха 183.8 - 7.7 85.8 5.6 - 99.1 - - 282.9 1.8 13.0 64.4 

куб.м 5720 - - 1140 130 - 1270 - - 6990 1.1 - - 

Габъров В П 
ха 21.3 - 2.0 71.0 185.6 - 258.6 - - 279.9 1.7 1.6 - 

куб.м 830 - 80 2750 8590 - 11420 - - 12250 2.0 - - 

Габъров В П 
ЗСпФ 

ха 9.7 - - 12.9 101.5 - 114.4 - - 124.1 0.8 - 4.6 

куб.м 260 - - 395 3190 - 3585 - - 3845 0.6 - - 

Буков СрН П 
ха 9.1 - - 8.4 1.0 - 9.4 - - 18.5 0.1 - - 

куб.м 290 - - 420 25 - 445 - - 735 0.1 - - 

Буков СрН П 
ЗСпФ 

ха 49.9 - - 47.3 19.8 - 67.1 - - 117.0 0.7 - 1.5 

куб.м 1535 - - 1745 435 - 2180 - - 3715 0.6 - - 

Церов П 
ха 29.6 - - - - - - - - 29.6 0.2 5.5 27.4 

куб.м 660 - - - - - - - - 660 0.1 - - 

Церов П ЗСпФ 
ха 12.8 - - - - - - - - 12.8 0.1 2.5 3.5 

куб.м 300 - - - - - - - - 300 - - - 

Дъбов СрН П 
ха 3747.8 - - 70.1 - - 70.1 - - 3817.9 23.7 559.2 1719.8 

куб.м 96240 - - 1240 - - 1240 - - 97480 15.5 - - 

Дъбов СрН П 
ЗСпФ 

ха 1250.9 - 4.3 38.0 11.4 - 53.7 - - 1304.6 8.1 200.6 477.0 

куб.м 27635 - - 395 235 - 630 - - 28265 4.5 - - 

Габъров СрН 
П 

ха - - 6.3 35.3 2.1 - 43.7 - - 43.7 0.3 - - 

куб.м - - 190 1045 60 - 1295 - - 1295 0.2 - - 

Габъров СрН 
П ЗСпФ 

ха 86.6 - 0.7 35.4 2.8 - 38.9 - - 125.5 0.8 - - 

куб.м 2570 - - 705 60 - 765 - - 3335 0.5 - - 

Смесен В П 
ха - - - 59.1 87.2 - 146.3 - - 146.3 0.9 - - 

куб.м - - - 2590 2830 - 5420 - - 5420 0.9 - - 

Смесен В П 
ЗСпФ 

ха - - - 15.3 29.6 - 44.9 - - 44.9 0.3 - - 

куб.м - - - 370 1200 - 1570 - - 1570 0.2 - - 

всичко 
издънкови за 
превръщане 
СтФ 

ха 4161.0 - 10.5 313.2 598.5 - 922.2 - - 5083.2 31.6 592.1 1859.2 

куб.м 109910 - 270 10030 22285 - 32585 - - 142495 22.7 - - 

Всичко 
издънкови за 
превръщане 
ЗСпФ 

ха 1761.2 - 12.7 263.5 319.5 - 595.7 - - 2356.9 14.7 216.1 551.0 

куб.м 45120 - - 5730 10230 - 15960 - - 61080 9.7 - - 

всичко 
издънкови за 
превръщане 

ха 5922.2 - 23.2 576.7 918.0 - 1517.9 - - 7440.1 46.3 808.2 2410.2 

куб.м 155030 - 270 15760 32515 - 48545 - - 203575 32.4 - - 

Акациев 
ха 25.1 - - - - - - - - 25.1 0.2 - - 

куб.м 1300 - - - - - - - - 1300 0.2 - - 

Акациев ЗСпФ 
ха 202.9 - - - - - - - - 202.9 1.3 - - 

куб.м 12785 - - - - - - - - 12785 2.0 - - 

всичко 
нискостъблен
и СтФ 

ха 25.1 - - - - - - - - 25.1 0.2 - - 

куб.м 1300 - - - - - - - - 1300 0.2 - - 

Всичко 
нискостъблен
и ЗСпФ 

ха 202.9 - - - - - - - - 202.9 1.3 - - 

куб.м 12785 - - - - - - - - 12785 2.0 - - 

всичко ха 228.0 - - - - - - - - 228.0 1.5 - - 



ДЛС “МАЗАЛАТ” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2021 ГОДИНА 

 

Стопански 
класове 

мерни 
единиц

и 

ВЪЗОБ
Н. 

СЕЧИ 

освет
л. 

прочист
ка 

прорежда
не 

пробир
ка 

селекцион
на 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕД

НИ 

общо 
санитар

ни 

ВСИЧКО 
ТЕХНИЧЕС

КИ 
ОБЩО % 

ОТГЛЕ
ЖДАНЕ 

НА 
ПОДРА

СТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

нискостъблен
и 

куб.м 14085 - - - - - - - - 14085 2.2 - - 

ВСИЧКО 
ПОЛЗВАНЕ 

ха 8484.6 9.0 132.2 2504.0 4845.8 104.9 7595.9 - - 16080.5 100.0 838.3 2703.0 

куб.м 301740 - 650 88960 231630 5205 326445 - - 628185 100.0 - - 

 
 
 

Таблица № 84Б 

Размер на ползването по площ, запас и вид на сечта 
 

Държавна собственост,временно недостъпни басейни 

 
 

Стопански 
класове 

мерни 
единиц

и 

ВЪЗОБ
Н. 

СЕЧИ 

освет
л. 

прочист
ка 

прорежда
не 

пробир
ка 

селекцион
на 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕД

НИ 

общо 
санитар

ни 

ВСИЧКО 
ТЕХНИЧЕС

КИ 
ОБЩО % 

ОТГЛЕ
ЖДАНЕ 

НА 
ПОДРА

СТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

Смърчов 
ха - - - - 3.8 - 3.8 - - 3.8 0.2 - - 

куб.м - - - - 190 - 190 - - 190 0.2 - - 

Смърчов ЗСпФ 
ха - - - 0.5 48.3 - 48.8 - - 48.8 2.5 - - 

куб.м - - - 15 3775 - 3790 - - 3790 4.3 - - 

Бялборови 
култури 

ха - - - 5.8 44.5 - 50.3 - - 50.3 2.5 - - 

куб.м - - - 270 2560 - 2830 - - 2830 3.2 - - 

Бялборови 
култури ЗСпФ 

ха - - - 1.3 70.9 - 72.2 - - 72.2 3.6 - - 

куб.м - - - 60 3880 - 3940 - - 3940 4.5 - - 

Черборови 
култури 

ха 3.6 - - - 2.8 - 2.8 - - 6.4 0.3 - - 

куб.м 310 - - - 125 - 125 - - 435 0.5 - - 

Черборови 
култури ЗСпФ 

ха - - 2.3 4.7 54.2 - 61.2 - - 61.2 3.1 - - 

куб.м - - - 120 1695 - 1815 - - 1815 2.1 - - 

всичко 
иглолистни 
СтФ 

ха 3.6 - - 5.8 51.1 - 56.9 - - 60.5 3.0 - - 

куб.м 310 - - 270 2875 - 3145 - - 3455 3.9 - - 

Всичко 
иглолистни 
ЗСпФ 

ха - - 2.3 6.5 173.4 - 182.2 - - 182.2 9.2 - - 

куб.м - - - 195 9350 - 9545 - - 9545 10.8 - - 

всичко 
иглолистни 

ха 3.6 - 2.3 12.3 224.5 - 239.1 - - 242.7 12.2 - - 

куб.м 310 - - 465 12225 - 12690 - - 13000 14.7 - - 

Буков В 
ха 118.5 - - 0.5 22.2 - 22.7 - - 141.2 7.1 - - 

куб.м 9680 - - 20 1160 - 1180 - - 10860 12.3 - - 

Буков В ЗСпФ 
ха 236.5 - - 128.9 72.5 - 201.4 - - 437.9 22.0 - - 

куб.м 14320 - - 3655 3720 - 7375 - - 21695 24.5 - - 

Буков Ср 
ха 4.8 - - - - - - - - 4.8 0.2 - - 

куб.м 240 - - - - - - - - 240 0.3 - - 

Буков Ср 
ЗСпФ 

ха 122.0 - - 70.6 81.7 - 152.3 - - 274.3 13.8 - - 

куб.м 7540 - - 2350 3680 - 6030 - - 13570 15.3 - - 

Широколистен 
В 

ха 2.0 - - - - - - - - 2.0 0.1 - - 

куб.м 80 - - - - - - - - 80 0.1 - - 

Габъров 
ха - - - 9.8 - - 9.8 - - 9.8 0.5 - - 

куб.м - - - 675 - - 675 - - 675 0.8 - - 

Габъров ЗСпФ 
ха - - - 2.9 0.9 - 3.8 - - 3.8 0.2 - - 

куб.м - - - 50 35 - 85 - - 85 0.1 - - 

всичко 
широколистн
и 
високостъбле
ни СтФ 

ха 125.3 - - 10.3 22.2 - 32.5 - - 157.8 7.9 - - 

куб.м 10000 - - 695 1160 - 1855 - - 11855 13.4 - - 

Всичко 
широколистн
и 
високостъбле
ни ЗСпФ 

ха 358.5 - - 202.4 155.1 - 357.5 - - 716.0 36.0 - - 

куб.м 21860 - - 6055 7435 - 13490 - - 35350 40.0 - - 

всичко 
широколистн
и 
високостъбле
ни 

ха 483.8 - - 212.7 177.3 - 390.0 - - 873.8 43.9 - - 

куб.м 31860 - - 6750 8595 - 15345 - - 47205 53.4 - - 



ДЛС “МАЗАЛАТ” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2021 ГОДИНА 

 

Стопански 
класове 

мерни 
единиц

и 

ВЪЗОБ
Н. 

СЕЧИ 

освет
л. 

прочист
ка 

прорежда
не 

пробир
ка 

селекцион
на 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕД

НИ 

общо 
санитар

ни 

ВСИЧКО 
ТЕХНИЧЕС

КИ 
ОБЩО % 

ОТГЛЕ
ЖДАНЕ 

НА 
ПОДРА

СТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

Буков В П 
ЗСпФ 

ха 117.3 - - - 154.0 - 154.0 - - 271.3 13.6 - - 

куб.м 6405 - - - 5480 - 5480 - - 11885 13.4 - - 

Смесен СрН П 
ха - - - 49.3 30.6 - 79.9 - - 79.9 4.0 - - 

куб.м - - - 1480 1060 - 2540 - - 2540 2.9 - - 

Смесен СрН П 
ЗСпФ 

ха 17.7 - - 10.6 8.7 - 19.3 - - 37.0 1.9 - 11.7 

куб.м 440 - - 140 180 - 320 - - 760 0.9 - - 

Габъров В П 
ха - - - 8.5 21.4 - 29.9 - - 29.9 1.5 - - 

куб.м - - - 570 890 - 1460 - - 1460 1.7 - - 

Габъров В П 
ЗСпФ 

ха 4.9 - - 0.9 14.7 - 15.6 - - 20.5 1.0 - - 

куб.м 170 - - 40 410 - 450 - - 620 0.7 - - 

Буков СрН П 
ЗСпФ 

ха 109.9 - 1.8 52.2 3.4 - 57.4 - - 167.3 8.4 - 40.6 

куб.м 3260 - - 1820 140 - 1960 - - 5220 5.9 - - 

Дъбов СрН П 
ха 12.3 - - 14.8 - - 14.8 - - 27.1 1.4 - - 

куб.м 310 - - 280 - - 280 - - 590 0.7 - - 

Дъбов СрН П 
ЗСпФ 

ха 112.6 - - 9.7 - - 9.7 - - 122.3 6.1 6.3 71.9 

куб.м 1870 - - 180 - - 180 - - 2050 2.3 - - 

Габъров СрН 
П 

ха 6.0 - - 0.4 - - 0.4 - - 6.4 0.3 - - 

куб.м 140 - - 15 - - 15 - - 155 0.2 - - 

Габъров СрН 
П ЗСпФ 

ха 79.9 - - 18.0 - - 18.0 - - 97.9 4.9 - 19.6 

куб.м 1890 - - 390 - - 390 - - 2280 2.6 - - 

Смесен В П 
ха - - - 3.6 1.8 - 5.4 - - 5.4 0.3 - - 

куб.м - - - 150 60 - 210 - - 210 0.2 - - 

Смесен В П 
ЗСпФ 

ха - - - 5.8 - - 5.8 - - 5.8 0.3 - - 

куб.м - - - 270 - - 270 - - 270 0.3 - - 

всичко 
издънкови за 
превръщане 
СтФ 

ха 18.3 - - 76.6 53.8 - 130.4 - - 148.7 7.5 - - 

куб.м 450 - - 2495 2010 - 4505 - - 4955 5.6 - - 

Всичко 
издънкови за 
превръщане 
ЗСпФ 

ха 442.3 - 1.8 97.2 180.8 - 279.8 - - 722.1 36.3 6.3 143.8 

куб.м 14035 - - 2840 6210 - 9050 - - 23085 26.1 - - 

всичко 
издънкови за 
превръщане 

ха 460.6 - 1.8 173.8 234.6 - 410.2 - - 870.8 43.8 6.3 143.8 

куб.м 14485 - - 5335 8220 - 13555 - - 28040 31.7 - - 

Акациев 
ха 2.9 - - - - - - - - 2.9 0.1 - - 

куб.м 135 - - - - - - - - 135 0.2 - - 

Акациев ЗСпФ 
ха 0.5 - - - - - - - - 0.5 - - - 

куб.м 30 - - - - - - - - 30 - - - 

всичко 
нискостъблен
и СтФ 

ха 2.9 - - - - - - - - 2.9 0.1 - - 

куб.м 135 - - - - - - - - 135 0.2 - - 

Всичко 
нискостъблен
и ЗСпФ 

ха 0.5 - - - - - - - - 0.5 - - - 

куб.м 30 - - - - - - - - 30 - - - 

всичко 
нискостъблен
и 

ха 3.4 - - - - - - - - 3.4 0.1 - - 

куб.м 165 - - - - - - - - 165 0.2 - - 

ВСИЧКО 
ПОЛЗВАНЕ 

ха 951.4 - 4.1 398.8 636.4 - 1039.3 - - 1990.7 100.0 6.3 143.8 

куб.м 46820 - - 12550 29040 - 41590 - - 88410 100.0 - - 
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5.4. Добиви и сортименти от ползваната дървесина 
 

Разпределението на предвидената за отсичане през десетилетието стояща маса (с клони) 
по вид на сечта, дървесни видове, видове гори и сортименти е дадено в таблици №85 . 

 

 

Таблица № 85 
Разпределение на предвидената за отсичане стояща маса и площи 

по дървесни видове, видове сечи и основни групи сортименти 
Държавна собственост  
 

на сечта 
и 

дървесен вид 

предвидена за 
отсичане 

стояща маса отпад 
лежаща 

дървесна 
маса 

вероятен добив сортименти 

Площ 
(ха) 

строителна дървесина дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
с 

клони 
едра средна дребна общо 

Възобновителна в иглолистни 

Бял бор 13100 15590 3410 12180 4850 3735 490 9075 2630 475 216.9 

Смърч 60 70 10 60 45 5 - 50 10 - 0.7 

Черен бор 28525 33715 7785 25930 12055 6075 355 18485 6075 1370 439.6 

Дуглазка 380 480 70 410 320 15 5 340 70 - 4.3 

Веймутов бор 20 20 5 15 5 5 - 10 5 - 0.3 

иглолистни 42085 49875 11280 38595 17275 9835 850 27960 8790 1845 661.8 

проценти 84.4 100.0 22.6 77.4 34.7 19.7 1.7 56.1 17.6 3.7 - 

  

Бук 30 30 5 25 10 - - 10 15 - 1.2 

Зимен дъб 1000 1120 215 905 125 65 - 190 675 40 49.3 

Благун 380 430 80 350 40 30 - 70 265 15 18.4 

Цер 540 610 55 555 - 115 40 155 390 10 20.9 

Габър 460 550 90 460 - 85 35 120 320 20 17.9 

Акация 210 210 10 200 - 5 60 65 130 5 20.2 

Черна елша 10 10 - 10 5 - - 5 5 - 0.1 

Едролистна липа 20 20 5 15 5 5 - 10 5 - 0.8 

Сребролистна липа 100 110 15 95 35 20 - 55 40 - 2.8 

Дива череша 10 10 5 5 - - - - 5 - 0.5 

широколистни 2760 3100 480 2620 220 325 135 680 1850 90 132.1 

проценти 89.0 100.0 15.5 84.5 7.1 10.5 4.3 21.9 59.7 2.9 - 

  

Общо 
възобновителна в 
иглолистни 

44845 52975 11760 41215 17495 10160 985 28640 10640 1935 793.9 

проценти 84.7 100.0 22.2 77.8 33.0 19.2 1.9 54.1 20.1 3.6 - 

  

Възобновителна в широколистни високостъблени 

Бял бор - - - - - - - - - - 1.8 

Ела 80 90 15 75 60 - - 60 15 - 1.6 

иглолистни 80 90 15 75 60 - - 60 15 - 3.4 

проценти 88.9 100.0 16.6 83.4 66.7 - - 66.7 16.7 - - 

  

Бук 105050 117665 17620 100045 31780 7040 2395 41215 56510 2320 1792.1 

Зимен дъб 1205 1355 240 1115 145 95 5 245 820 50 37.9 

Габър 5085 5635 985 4650 60 845 245 1150 3275 225 119.2 

Трепетлика 60 70 10 60 20 15 5 40 20 - 0.5 
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на сечта 
и 

дървесен вид 

предвидена за 
отсичане 

стояща маса отпад 
лежаща 

дървесна 
маса 

вероятен добив сортименти 

Площ 
(ха) 

строителна дървесина дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
с 

клони 
едра средна дребна общо 

Явор 885 975 150 825 265 50 25 340 480 5 21.5 

Бреза 10 10 - 10 5 - - 5 5 - 0.5 

Орех - - - - - - - - - - 3.3 

Акация 1065 1105 120 985 - 80 145 225 725 35 9.7 

Воден габър 100 110 20 90 - 15 5 20 65 5 1.5 

Дъб 50 60 10 50 5 5 - 10 35 5 1.2 

Ива - - - - - - - - - - 0.2 

Шестил 50 60 10 50 15 5 - 20 30 - 1.0 

Планински ясен 30 30 5 25 10 5 - 15 10 - 0.9 

тп I-214 3710 4290 510 3780 1710 475 175 2360 1330 90 33.2 

тп R-16 Robusta 20 20 5 15 10 - - 10 5 - 0.1 

широколистни 117320 131385 19685 111700 34025 8630 3000 45655 63310 2735 2022.8 

проценти 89.3 100.0 15.0 85.0 25.8 6.6 2.3 34.7 48.2 2.1 - 

  

Общо 
възобновителна в 
широколистни 
високостъблени 

117400 131475 19700 111775 34085 8630 3000 45715 63325 2735 2026.2 

проценти 89.3 100.0 14.9 85.1 25.9 6.6 2.3 34.8 48.2 2.1 - 

  

Възобновителна в издънкови за превръщане 

Бял бор 1860 2235 490 1745 690 525 95 1310 365 70 39.2 

Смърч 140 170 20 150 105 5 5 115 30 5 2.2 

Черен бор 2615 3125 740 2385 1095 565 25 1685 565 135 45.7 

Дуглазка 190 230 35 195 155 5 - 160 35 - 1.9 

иглолистни 4805 5760 1285 4475 2045 1100 125 3270 995 210 89.0 

проценти 83.4 100.0 22.3 77.7 35.5 19.1 2.2 56.8 17.3 3.6 - 

  

Бук 34195 39230 6285 32945 3860 7875 970 12705 19565 675 832.8 

Зимен дъб 92185 101705 11135 90570 930 19500 2230 22660 65905 2005 4055.7 

Благун 5040 5525 580 4945 5 1120 175 1300 3595 50 254.3 

Цер 6255 6925 745 6180 295 1265 5 1565 4515 100 249.5 

Габър 23195 27220 4975 22245 150 3835 1390 5375 16410 460 764.3 

Бряст 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 0.6 

Трепетлика 420 470 60 410 115 80 25 220 175 15 12.6 

Явор 400 450 75 375 40 90 20 150 225 - 10.2 

Мъждрян 330 360 45 315 - 5 25 30 285 - 24.6 

Акация 220 220 20 200 - 10 45 55 135 10 11.9 

Келяв габър 40 40 10 30 - - - - 30 - 9.0 

Върба 40 40 5 35 15 5 - 20 15 - 0.8 

Воден габър 360 400 85 315 - 65 20 85 230 - 13.1 

Черна елша 30 30 5 25 10 5 - 15 10 - 0.8 

Круша - - - - - - - - - - 0.1 

Сребролистна липа 1690 1900 310 1590 380 495 50 925 640 25 42.2 

Мекиш - - - - - - - - - - 0.1 

Череша 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 0.6 

широколистни 164420 184535 24335 160200 5800 34360 4955 45115 111745 3340 6283.2 

проценти 89.1 100.0 13.2 86.8 3.2 18.6 2.7 24.5 60.5 1.8 - 

  

Общо 
възобновителна в 

169225 190295 25620 164675 7845 35460 5080 48385 112740 3550 6372.2 
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на сечта 
и 

дървесен вид 

предвидена за 
отсичане 

стояща маса отпад 
лежаща 

дървесна 
маса 

вероятен добив сортименти 

Площ 
(ха) 

строителна дървесина дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
с 

клони 
едра средна дребна общо 

издънкови за 
превръщане 

проценти 88.9 100.0 13.5 86.5 4.1 18.6 2.7 25.4 59.2 1.9 - 

  

Възобновителна в нискостъблени 

Бял бор - - - - - - - - - - 2.1 

Черен бор 25 30 5 25 10 5 - 15 5 5 11.7 

Атласки кедър - - - - - - - - - - 0.3 

иглолистни 25 30 5 25 10 5 - 15 5 5 14.1 

проценти 83.3 100.0 16.6 83.4 33.3 16.7 - 50.0 16.7 16.7 - 

  

Зимен дъб - - - - - - - - - - 8.4 

Благун - - - - - - - - - - 0.9 

Цер 5 5 - 5 - - - - 5 - 6.1 

Габър - - - - - - - - - - 0.9 

Бряст - - - - - - - - - - 0.8 

Трепетлика 110 120 15 105 30 20 5 55 45 5 1.1 

Мъждрян 100 110 20 90 - - - - 90 - 1.4 

Орех - - - - - - - - - - 0.6 

Акация 12845 13375 1595 11780 - 985 1735 2720 8650 410 180.2 

Келяв габър - - - - - - - - - - 0.6 

Върба - - - - - - - - - - 0.1 

Джанка 10 10 5 5 - - - - 5 - 0.1 

Ива - - - - - - - - - - 0.1 

Леска 5 5 - 5 - - - - 5 - 0.2 

Сребролистна липа - - - - - - - - - - 0.5 

Череша - - - - - - - - - - 0.6 

тп I-214 90 100 10 90 40 10 5 55 30 5 0.3 

широколистни 13165 13725 1645 12080 70 1015 1745 2830 8830 420 202.9 

проценти 95.9 100.0 12.0 88.0 0.5 7.4 12.7 20.6 64.3 3.1 - 

  

Общо 
възобновителна в 
нискостъблени 

13190 13755 1650 12105 80 1020 1745 2845 8835 425 217.0 

проценти 95.9 100.0 12.0 88.0 0.6 7.4 12.7 20.7 64.2 3.1 - 

  

Възобновителна в тополови 

Габър - - - - - - - - - - 0.5 

Върба - - - - - - - - - - 0.3 

Черна елша - - - - - - - - - - 1.1 

тп I-214 3250 3775 445 3330 1500 420 155 2075 1175 80 22.2 

тп R-16 Robusta 650 740 90 650 295 80 30 405 230 15 2.6 

широколистни 3900 4515 535 3980 1795 500 185 2480 1405 95 26.7 

проценти 86.4 100.0 11.8 88.2 39.8 11.1 4.1 55.0 31.1 2.1 - 

  

Общо 
възобновителна в 
тополови 

3900 4515 535 3980 1795 500 185 2480 1405 95 26.7 

проценти 86.4 100.0 11.8 88.2 39.8 11.1 4.1 55.0 31.1 2.1 - 

  

Всичко 348560 393015 59265 333750 61300 55770 10995 128065 196945 8740 9436.0 



ДЛС “МАЗАЛАТ” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2021 ГОДИНА 

 

на сечта 
и 

дървесен вид 

предвидена за 
отсичане 

стояща маса отпад 
лежаща 

дървесна 
маса 

вероятен добив сортименти 

Площ 
(ха) 

строителна дървесина дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
с 

клони 
едра средна дребна общо 

възобновителни сечи 

проценти 88.7 100.0 15.1 84.9 15.6 14.2 2.8 32.6 50.1 2.2 - 

  

Прочистка в иглолистни 

Бял бор 45 65 30 35 - - 20 20 10 5 7.4 

Черен бор - - - - - - - - - - 1.6 

Атласки кедър - - - - - - - - - - 1.0 

иглолистни 45 65 30 35 - - 20 20 10 5 10.0 

проценти 69.2 100.0 46.1 53.9 - - 30.8 30.8 15.4 7.7 - 

  

Бук - - - - - - - - - - 0.2 

Червен дъб - - - - - - - - - - 0.4 

Зимен дъб - - - - - - - - - - 1.4 

Габър 5 5 5 - - - - - - - 1.1 

Мъждрян - - - - - - - - - - 0.4 

Акация - - - - - - - - - - 0.6 

Космат дъб - - - - - - - - - - 0.7 

Келяв габър - - - - - - - - - - 0.4 

широколистни 5 5 5 - - - - - - - 5.2 

проценти 100.0 100.0 100.0 - - - - - - - - 

  

Общо прочистка в 
иглолистни 

50 70 35 35 - - 20 20 10 5 15.2 

проценти 71.4 100.0 50.0 50.0 - - 28.6 28.6 14.3 7.1 - 

  

Прочистка в широколистни високостъблени 

Бял бор 20 30 10 20 - - 10 10 5 5 2.6 

Смърч 10 10 10 - - - - - - - 0.2 

иглолистни 30 40 20 20 - - 10 10 5 5 2.8 

проценти 75.0 100.0 50.0 50.0 - - 25.0 25.0 12.5 12.5 - 

  

Бук 80 115 115 - - - - - - - 63.8 

Червен дъб - - - - - - - - - - 2.5 

Зимен дъб - - - - - - - - - - 9.0 

Благун - - - - - - - - - - 0.1 

Цер - - - - - - - - - - 2.2 

Габър 220 320 320 - - - - - - - 12.6 

Бреза - - - - - - - - - - 0.2 

Мъждрян - - - - - - - - - - 0.1 

Орех - - - - - - - - - - 0.4 

Акация - - - - - - - - - - 0.4 

Келяв габър - - - - - - - - - - 0.4 

Ива - - - - - - - - - - 0.3 

Сребролистна липа - - - - - - - - - - 1.3 

широколистни 300 435 435 - - - - - - - 93.3 

проценти 69.0 100.0 100.0 - - - - - - - - 

  

Общо прочистка в 
широколистни 
високостъблени 

330 475 455 20 - - 10 10 5 5 96.1 
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на сечта 
и 

дървесен вид 

предвидена за 
отсичане 

стояща маса отпад 
лежаща 

дървесна 
маса 

вероятен добив сортименти 

Площ 
(ха) 

строителна дървесина дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
с 

клони 
едра средна дребна общо 

проценти 69.5 100.0 95.9 4.1 - - 2.1 2.1 1.0 1.0 - 

  

Прочистка в издънкови за превръщане 

Бял бор - - - - - - - - - - 0.8 

Бук 30 40 40 - - - - - - - 3.3 

Зимен дъб 20 20 10 10 - - - - 10 - 7.6 

Габър 220 320 320 - - - - - - - 9.9 

Трепетлика - - - - - - - - - - 0.3 

Келяв габър - - - - - - - - - - 3.1 

широколистни 270 380 370 10 - - - - 10 - 24.2 

проценти 71.1 100.0 97.4 2.6 - - - - 2.6 - - 

  

Общо прочистка в 
издънкови за 
превръщане 

270 380 370 10 - - - - 10 - 25.0 

проценти 71.1 100.0 97.4 2.6 - - - - 2.6 - - 

  

Прореждане в иглолистни 

Бял бор 9300 11795 3315 8480 - 5195 935 6130 1665 685 228.9 

Смърч 5755 7610 2515 5095 - 2520 995 3515 1145 435 84.7 

Черен бор 2045 2685 750 1935 15 1170 190 1375 440 120 45.6 

Ела 340 440 135 305 - 185 50 235 40 30 5.1 

Дуглазка 955 1235 310 925 80 595 30 705 155 65 14.6 

Веймутов бор 10 10 5 5 - 5 - 5 - - 0.2 

Атласки кедър 5 5 - 5 - 5 - 5 - - 0.2 

Европ. лиственица 15 20 5 15 - 10 - 10 5 - 0.2 

иглолистни 18425 23800 7035 16765 95 9685 2200 11980 3450 1335 379.5 

проценти 77.4 100.0 29.6 70.4 0.4 40.7 9.2 50.3 14.5 5.6 - 

  

Бук 1270 1775 535 1240 - 695 150 845 315 80 36.3 

Зимен дъб 935 1025 85 940 - 225 45 270 655 15 72.2 

Благун 150 160 10 150 - 50 5 55 95 - 9.5 

Цер 60 60 5 55 - 15 - 15 40 - 4.8 

Габър 900 1195 270 925 - 105 55 160 760 5 32.8 

Трепетлика 5 5 - 5 - - - - 5 - 0.8 

Явор 110 150 50 100 - 55 15 70 25 5 3.7 

Бреза 70 70 10 60 - 25 - 25 35 - 2.2 

Мъждрян 10 10 - 10 - - - - 10 - 1.8 

Акация 90 90 25 65 - 5 5 10 55 - 7.4 

Келяв габър - - - - - - - - - - 0.6 

Полски бряст 40 40 5 35 - 5 5 10 25 - 1.8 

Сребролистна липа 25 25 - 25 - 15 - 15 10 - 1.4 

Дива череша - - - - - - - - - - 0.1 

широколистни 3665 4605 995 3610 - 1195 280 1475 2030 105 175.4 

проценти 79.6 100.0 21.6 78.4 - 25.9 6.1 32.0 44.1 2.3 - 

  

Общо прореждане в 
иглолистни 

22090 28405 8030 20375 95 10880 2480 13455 5480 1440 554.9 

проценти 77.8 100.0 28.3 71.7 0.3 38.3 8.7 47.3 19.3 5.1 - 
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на сечта 
и 

дървесен вид 

предвидена за 
отсичане 

стояща маса отпад 
лежаща 

дървесна 
маса 

вероятен добив сортименти 

Площ 
(ха) 

строителна дървесина дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
с 

клони 
едра средна дребна общо 

Прореждане в широколистни високостъблени 

Бял бор 1200 1420 410 1010 - 655 95 750 195 65 24.3 

Смърч 9140 11600 3825 7775 - 3820 1515 5335 1760 680 130.1 

Черен бор 35 45 15 30 - 25 - 25 5 - 1.3 

Ела 115 145 40 105 - 65 15 80 15 10 2.5 

Дуглазка 740 930 235 695 55 465 20 540 115 40 7.9 

Лиственица 110 130 40 90 - 60 10 70 15 5 2.0 

иглолистни 11340 14270 4565 9705 55 5090 1655 6800 2105 800 168.1 

проценти 79.5 100.0 32.0 68.0 0.4 35.7 11.6 47.7 14.7 5.6 - 

  

Бук 37925 50575 15155 35420 - 20195 4045 24240 9160 2020 1135.9 

Червен дъб 420 585 60 525 - 90 30 120 380 25 21.7 

Зимен дъб 295 375 35 340 - 65 25 90 245 5 17.6 

Благун - - - - - - - - - - 1.4 

Цер 5 5 - 5 - - - - 5 - 1.9 

Габър 6880 9020 1755 7265 - 880 410 1290 5890 85 199.8 

Трепетлика 125 135 20 115 25 20 5 50 60 5 4.4 

Явор 665 825 255 570 - 320 80 400 140 30 19.1 

Бреза 220 240 25 215 10 65 - 75 140 - 9.3 

Орех 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 0.7 

Акация 20 20 10 10 - - - - 10 - 1.7 

Воден габър 100 130 30 100 - 15 5 20 80 - 3.8 

Ива 50 50 5 45 - - - - 40 5 3.3 

Сребролистна липа 200 220 45 175 5 85 20 110 65 - 6.5 

Шестил 20 30 10 20 - 10 5 15 5 - 0.4 

Планински ясен 50 50 5 45 - 20 - 20 25 - 1.8 

широколистни 46985 62270 17410 44860 40 21770 4625 26435 16250 2175 1429.3 

проценти 75.5 100.0 28.0 72.0 0.1 35.0 7.4 42.5 26.0 3.5 - 

  

Общо прореждане в 
широколистни 
високостъблени 

58325 76540 21975 54565 95 26860 6280 33235 18355 2975 1597.4 

проценти 76.2 100.0 28.7 71.3 0.1 35.1 8.2 43.4 24.0 3.9 - 

  

Прореждане в издънкови за превръщане 

Бял бор 2150 2790 790 2000 - 1260 210 1470 390 140 45.6 

Смърч 735 965 320 645 - 320 120 440 150 55 12.1 

Черен бор 265 335 90 245 - 145 25 170 50 25 6.3 

Ела 90 110 35 75 - 45 15 60 10 5 0.7 

Дуглазка 300 385 95 290 25 195 10 230 40 20 4.0 

иглолистни 3540 4585 1330 3255 25 1965 380 2370 640 245 68.7 

проценти 77.2 100.0 29.0 71.0 0.5 42.9 8.3 51.7 14.0 5.3 - 

  

Бук 4760 6600 1405 5195 - 670 505 1175 3880 140 135.9 

Червен дъб 165 215 25 190 - 30 10 40 140 10 4.4 

Зимен дъб 3200 3505 405 3100 - 520 210 730 2310 60 196.3 

Благун 150 150 10 140 - 40 5 45 95 - 9.0 

Цер 60 60 - 60 - 20 - 20 40 - 3.7 

Габър 7380 10290 2095 8195 - 1065 795 1860 6105 230 238.0 

Трепетлика 340 360 55 305 70 55 15 140 155 10 11.7 



ДЛС “МАЗАЛАТ” – ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 

“АГРОЛЕСПРОЕКТ” – СОФИЯ, 2021 ГОДИНА 

 

на сечта 
и 

дървесен вид 

предвидена за 
отсичане 

стояща маса отпад 
лежаща 

дървесна 
маса 

вероятен добив сортименти 

Площ 
(ха) 

строителна дървесина дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
с 

клони 
едра средна дребна общо 

Явор 130 170 40 130 - 15 15 30 95 5 3.8 

Бреза 85 95 10 85 5 25 - 30 55 - 3.3 

Мъждрян 170 180 20 160 - - - - 160 - 17.1 

Акация 80 80 20 60 - 5 5 10 50 - 5.2 

Келяв габър 55 55 30 25 - - - - 25 - 21.1 

Воден габър 305 405 90 315 - 40 30 70 230 15 10.0 

Черна елша 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 0.3 

Ива 50 60 10 50 - - - - 50 - 2.1 

Клен 20 20 - 20 - 5 - 5 15 - 1.6 

Леска - - - - - - - - - - 0.3 

Сребролистна липа 595 675 125 550 - 290 50 340 210 - 17.4 

Череша - - - - - - - - - - 0.2 

Планински ясен - - - - - - - - - - 0.4 

широколистни 17555 22930 4340 18590 75 2785 1640 4500 13620 470 681.8 

проценти 76.6 100.0 18.9 81.1 0.3 12.2 7.1 19.6 59.4 2.1 - 

  

Общо прореждане в 
издънкови за 
превръщане 

21095 27515 5670 21845 100 4750 2020 6870 14260 715 750.5 

проценти 76.7 100.0 20.6 79.4 0.4 17.3 7.3 25.0 51.8 2.6 - 

  

Пробирка в иглолистни 

Бял бор 35380 42580 9495 33085 3765 18320 3730 25815 5570 1700 675.3 

Смърч 51915 63840 16620 47220 3150 24875 5155 33180 11515 2525 662.8 

Черен бор 14730 17690 3910 13780 1615 7605 1555 10775 2330 675 354.6 

Ела 5470 6725 1465 5260 2075 1690 190 3955 1020 285 62.1 

Бяла мура 40 50 10 40 5 20 5 30 10 - 0.7 

Дуглазка 10475 12820 2565 10255 1535 5745 1040 8320 1400 535 115.2 

Веймутов бор 455 545 120 425 45 245 45 335 70 20 8.3 

Европ. лиственица 20 25 5 20 - 15 - 15 5 - 0.4 

иглолистни 118485 144275 34190 110085 12190 58515 11720 82425 21920 5740 1879.4 

проценти 82.1 100.0 23.7 76.3 8.4 40.6 8.1 57.1 15.2 4.0 - 

  

Бук 13360 16860 2745 14115 880 2150 485 3515 10140 460 340.4 

Зимен дъб 2045 2185 295 1890 80 425 25 530 1355 5 128.9 

Благун 260 280 40 240 5 65 - 70 170 - 16.7 

Цер 300 300 80 220 10 20 - 30 190 - 18.7 

Габър 5960 7465 1230 6235 415 955 175 1545 4540 150 193.1 

Бряст 20 20 5 15 - 5 - 5 10 - 1.1 

Трепетлика 220 240 40 200 70 10 - 80 120 - 5.8 

Явор 300 370 85 285 25 40 - 65 220 - 8.4 

Бреза 375 385 55 330 5 105 - 110 220 - 13.4 

Мъждрян 20 20 - 20 - - - - 20 - 3.2 

Орех 70 90 10 80 10 10 - 20 60 - 2.0 

Акация 80 80 35 45 - - - - 45 - 8.4 

Космат дъб 40 40 10 30 - - - - 30 - 4.9 

Бяла върба - - - - - - - - - - 0.2 

Черна елша 55 65 10 55 20 5 - 25 30 - 1.2 

Сребролистна липа 110 110 20 90 5 50 - 55 35 - 4.7 

Планински ясен 30 30 5 25 5 - - 5 20 - 1.6 
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на сечта 
и 

дървесен вид 

предвидена за 
отсичане 

стояща маса отпад 
лежаща 

дървесна 
маса 

вероятен добив сортименти 

Площ 
(ха) 

строителна дървесина дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
с 

клони 
едра средна дребна общо 

Дива череша 30 40 5 35 5 5 - 10 25 - 0.8 

широколистни 23275 28580 4670 23910 1535 3845 685 6065 17230 615 753.5 

проценти 81.4 100.0 16.4 83.6 5.4 13.4 2.4 21.2 60.3 2.1 - 

  

Общо пробирка в 
иглолистни 

141760 172855 38860 133995 13725 62360 12405 88490 39150 6355 2632.9 

проценти 82.0 100.0 22.5 77.5 7.9 36.1 7.2 51.2 22.6 3.7 - 

  

Пробирка в широколистни високостъблени 

Бял бор 530 625 150 475 50 270 45 365 90 20 8.2 

Смърч 350 430 115 315 20 185 30 235 70 10 4.7 

Черен бор 135 155 35 120 15 65 15 95 20 5 2.4 

Ела 290 360 80 280 105 90 10 205 55 20 2.8 

Черна мура 20 20 5 15 5 5 - 10 5 - 0.2 

Дуглазка 120 150 30 120 20 70 10 100 15 5 1.6 

иглолистни 1445 1740 415 1325 215 685 110 1010 255 60 19.9 

проценти 83.0 100.0 23.8 76.2 12.4 39.4 6.3 58.1 14.7 3.4 - 

  

Бук 66140 74835 11245 63590 3775 9725 2255 15755 45600 2235 1397.3 

Червен дъб 50 70 10 60 5 10 - 15 45 - 0.8 

Зимен дъб 2035 2425 325 2100 105 345 45 495 1580 25 62.9 

Летен дъб 60 75 10 65 5 10 - 15 50 - 2.6 

Цер 30 30 10 20 - - - - 20 - 1.6 

Габър 6800 7825 1225 6600 425 1035 225 1685 4715 200 174.6 

Трепетлика 250 280 45 235 80 15 - 95 140 - 5.9 

Явор 905 1045 155 890 60 130 25 215 650 25 16.5 

Бреза 155 165 20 145 5 40 - 45 100 - 5.2 

Мъждрян - - - - - - - - - - 0.2 

Орех - - - - - - - - - - 0.1 

Полски бряст 5 5 - 5 - - - - 5 - 0.1 

Воден габър 60 70 15 55 5 10 - 15 40 - 1.9 

Черна елша 100 105 15 90 30 10 - 40 50 - 2.6 

Планински ясен 140 150 15 135 25 10 - 35 100 - 4.5 

широколистни 76730 87080 13090 73990 4520 11340 2550 18410 53095 2485 1676.8 

проценти 88.1 100.0 15.1 84.9 5.2 13.0 2.9 21.1 61.0 2.8 - 

  

Общо пробирка в 
широколистни 
високостъблени 

78175 88820 13505 75315 4735 12025 2660 19420 53350 2545 1696.7 

проценти 88.0 100.0 15.2 84.8 5.3 13.5 3.0 21.8 60.1 2.9 - 

  

Пробирка в издънкови за превръщане 

Бял бор 2920 3450 795 2655 290 1480 280 2050 475 130 49.2 

Смърч 810 990 255 735 65 385 80 530 175 30 13.3 

Черен бор 270 310 75 235 25 135 25 185 40 10 4.9 

Дуглазка 960 1175 235 940 140 540 90 770 130 40 9.9 

Лиственица - - - - - - - - - - 0.1 

Веймутов бор 240 290 65 225 25 125 25 175 40 10 3.0 

иглолистни 5200 6215 1425 4790 545 2665 500 3710 860 220 80.4 

проценти 83.7 100.0 22.9 77.1 8.8 42.9 8.1 59.8 13.8 3.5 - 
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на сечта 
и 

дървесен вид 

предвидена за 
отсичане 

стояща маса отпад 
лежаща 

дървесна 
маса 

вероятен добив сортименти 

Площ 
(ха) 

строителна дървесина дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
с 

клони 
едра средна дребна общо 

  

Бук 20720 24370 4365 20005 255 4645 1020 5920 13360 725 591.8 

Зимен дъб 2390 2650 295 2355 - 425 130 555 1750 50 109.2 

Благун 5 5 - 5 - - - - 5 - 0.9 

Цер - - - - - - - - - - 0.3 

Габър 10720 13260 2380 10880 125 2570 615 3310 7230 340 322.6 

Топола - - - - - - - - - - 0.1 

Трепетлика 440 480 80 400 135 25 - 160 240 - 10.0 

Явор 610 700 135 565 - 145 40 185 370 10 18.1 

Бреза 35 35 5 30 - 10 - 10 20 - 2.0 

Мъждрян 30 30 5 25 - - - - 25 - 2.1 

Воден габър 10 10 - 10 - 5 - 5 5 - 1.0 

Джанка - - - - - - - - - - 0.1 

Черна елша 15 15 - 15 5 - - 5 10 - 1.2 

Ива - - - - - - - - - - 0.1 

Едролистна липа 20 20 5 15 5 5 - 10 5 - 0.3 

Сребролистна липа 490 550 105 445 30 190 30 250 185 10 10.6 

Череша 50 70 10 60 - 10 5 15 45 - 1.8 

широколистни 35535 42195 7385 34810 555 8030 1840 10425 23250 1135 1072.2 

проценти 84.2 100.0 17.5 82.5 1.3 19.0 4.4 24.7 55.1 2.7 - 

  

Общо пробирка в 
издънкови за 
превръщане 

40735 48410 8810 39600 1100 10695 2340 14135 24110 1355 1152.6 

проценти 84.1 100.0 18.2 81.8 2.3 22.1 4.8 29.2 49.8 2.8 - 

  

Селекционна в широколистни високостъблени 

Бук 5120 5730 860 4870 405 565 115 1085 3670 115 102.1 

Червен дъб 45 60 10 50 - 10 - 10 40 - 1.3 

Габър 20 20 5 15 - 5 - 5 10 - 0.8 

Явор 20 20 5 15 - - - - 15 - 0.7 

широколистни 5205 5830 880 4950 405 580 115 1100 3735 115 104.9 

проценти 89.3 100.0 15.1 84.9 6.9 9.9 2.0 18.8 64.1 2.0 - 

  

Общо селекционна в 
широколистни 
високостъблени 

5205 5830 880 4950 405 580 115 1100 3735 115 104.9 

проценти 89.3 100.0 15.1 84.9 6.9 9.9 2.0 18.8 64.1 2.0 - 

  

Всичко отгледни сечи 368035 449300 98590 350710 20255 128150 28330 176735 158465 15510 8626.2 

проценти 81.9 100.0 22.0 78.0 4.5 28.5 6.3 39.3 35.3 3.4 - 

  

ОБЩО от всички сечи 

Бял бор 66505 80580 18895 61685 9645 31440 5910 46995 11395 3295 1302.3 

Смърч 68915 85685 23690 61995 3385 32115 7900 43400 14855 3740 910.8 

Черен бор 48645 58090 13405 44685 14830 15790 2190 32810 9530 2345 913.7 

Ела 6385 7870 1770 6100 2240 2075 280 4595 1155 350 74.8 

Бяла мура 40 50 10 40 5 20 5 30 10 - 0.7 

Черна мура 20 20 5 15 5 5 - 10 5 - 0.2 

Дуглазка 14120 17405 3575 13830 2330 7630 1205 11165 1960 705 159.4 

Лиственица 110 130 40 90 - 60 10 70 15 5 2.1 
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на сечта 
и 

дървесен вид 

предвидена за 
отсичане 

стояща маса отпад 
лежаща 

дървесна 
маса 

вероятен добив сортименти 

Площ 
(ха) 

строителна дървесина дърва 
за 

огрев 

използв. 
вършина без 

клони 
с 

клони 
едра средна дребна общо 

Веймутов бор 725 865 195 670 75 380 70 525 115 30 11.8 

Атласки кедър 5 5 - 5 - 5 - 5 - - 1.5 

Европ. лиственица 35 45 10 35 - 25 - 25 10 - 0.6 

иглолистни 205505 250745 61595 189150 32515 89545 17570 139630 39050 10470 3377.9 

проценти 82.0 100.0 24.6 75.4 13.0 35.7 7.0 55.7 15.5 4.2 - 

  

Бук 288680 337825 60375 277450 40965 53560 11940 106465 162215 8770 6433.1 

Червен дъб 680 930 105 825 5 140 40 185 605 35 31.1 

Зимен дъб 105310 116365 13040 103325 1385 21665 2715 25765 75305 2255 4756.4 

Летен дъб 60 75 10 65 5 10 - 15 50 - 2.6 

Благун 5985 6550 720 5830 50 1305 185 1540 4225 65 311.2 

Цер 7255 7995 895 7100 305 1435 45 1785 5205 110 309.7 

Габър 67845 83125 15655 67470 1175 11380 3945 16500 49255 1715 2088.1 

Бряст 30 30 5 25 - 10 - 10 15 - 2.5 

Топола - - - - - - - - - - 0.1 

Трепетлика 1970 2160 325 1835 545 240 55 840 960 35 53.1 

Явор 4025 4705 950 3755 390 845 220 1455 2220 80 102.0 

Бреза 950 1000 125 875 30 270 - 300 575 - 36.1 

Мъждрян 660 710 90 620 - 5 25 30 590 - 50.9 

Орех 80 100 10 90 10 15 - 25 65 - 7.1 

Акация 14610 15180 1835 13345 - 1090 1995 3085 9800 460 245.7 

Космат дъб 40 40 10 30 - - - - 30 - 5.6 

Келяв габър 95 95 40 55 - - - - 55 - 35.2 

Полски бряст 45 45 5 40 - 5 5 10 30 - 1.9 

Върба 40 40 5 35 15 5 - 20 15 - 1.2 

Бяла върба - - - - - - - - - - 0.2 

Воден габър 935 1125 240 885 5 150 60 215 650 20 31.3 

Джанка 10 10 5 5 - - - - 5 - 0.2 

Дъб 50 60 10 50 5 5 - 10 35 5 1.2 

Черна елша 220 235 30 205 70 25 - 95 110 - 7.3 

Ива 100 110 15 95 - - - - 90 5 6.1 

Клен 20 20 - 20 - 5 - 5 15 - 1.6 

Круша - - - - - - - - - - 0.1 

Леска 5 5 - 5 - - - - 5 - 0.5 

Едролистна липа 40 40 10 30 10 10 - 20 10 - 1.1 

Сребролистна липа 3210 3590 620 2970 455 1145 150 1750 1185 35 87.4 

Мекиш - - - - - - - - - - 0.1 

Череша 60 80 10 70 - 15 5 20 50 - 3.2 

Шестил 70 90 20 70 15 15 5 35 35 - 1.4 

Планински ясен 250 260 30 230 40 35 - 75 155 - 9.2 

тп I-214 7050 8165 965 7200 3250 905 335 4490 2535 175 55.7 

тп R-16 Robusta 670 760 95 665 305 80 30 415 235 15 2.7 

Дива череша 40 50 10 40 5 5 - 10 30 - 1.4 

широколистни 511090 591570 96260 495310 49040 94375 21755 165170 316360 13780 14684.3 

проценти 86.4 100.0 16.3 83.7 8.3 15.9 3.7 27.9 53.5 2.3 - 

  

ВСИЧКО 716595 842315 157855 684460 81555 183920 39325 304800 355410 24250 18062.2 

проценти 85.1 100.0 18.7 81.3 9.7 21.8 4.7 36.2 42.2 2.9 - 
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Таблица № 86 
Възприети проценти за сортиментиране по видове сечи и дървесни видове 

Вид на сечта Дървесен вид 

стояща маса за 
отсичане Отпад 

Лежаща  
маса 

Вероятен добив по сортименти 
строителна дървесина 

дърва за 
огрев 

вършина 

без клони с клони едра средна дребна общо 

Възобн. в тополови тополи 87 100 15 85 29 14 4 47 34 4 

Възобн. във високостъбл. 

бял бор 85 100 22 78 31 24 3 58 17 3 

черен бор 83 100 23 77 36 18 1 55 18 4 

бук  93 100 15 85 27 6 2 35 48 2 

зимен дъб 89 100 16 84 10 8 1 19 62 3 

габър 92 100 15 85 8 5 1 14 68 3 

бук  85 100 17 83 3 19 3 25 55 3 

зимен дъб 90 100 10 90 3 18 3 24 63 3 

габър 87 100 17 83 1 15 4 20 59 4 

цер 90 100 10 90 1 18 3 22 65 3 

Възобн. в нискостъбл. 

акация 95 100 12 88 0 8 12 20 65 3 

мъждрян, келяв 
габър 

90 100 12 88 0 0 0 0 83 5 

Прочистка във високостъбл. 
бял бор, черен бор  77 100 40 60 0 3 37 40 10 10 

зелена дуглазка 68 100 40 60 0 17 32 49 7 4 

Прореждане във високостъбл. 

бял бор 82 100 28 72 0 44 8 52 15 5 

черен бор 81 100 29 71 1 43 7 51 15 5 

смърч 78 100 33 67 0 33 13 46 15 6 

зелена дуглазка 79 100 25 75 6 54 3 63 10 2 

бук, габър 82 100 30 70 0 40 8 48 18 4 

Пробирка във високостъбл. 

бял бор, черен бор  85 100 22 78 9 43 9 61 13 4 

смърч 84 100 26 74 5 39 8 52 18 4 

зелена дуглазка 77 100 20 80 12 45 8 65 11 4 

бук, габър 85 100 15 85 5 13 3 21 61 3 

Прочистка в изд. за превр. 
зимен дъб, благун, 
цер 

90 100 16 84 0 0 15 15 66 3 

Прореждане в изд. за превр. 
бук, габър 79 100 21 79 0 10 8 18 59 2 

зимен дъб, благун, 
цер 

90 100 12 88 0 13 6 19 66 3 

Пробирка в изд. за превр. 

бук, габър 84 100 18 82 1 19 4 24 55 3 

зимен дъб, благун, 
цер 

91 100 12 88 0 15 3 18 67 3 

Селекционна 
Бук,явор 83 100 15 85 7 10 2 19 64 2 

Червен дъб 85 100 13 87 3 13 2 18 67 2 
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5.5. Възобновяване и планирано залесяване в държавните 

горски територии 
 

5.5.1. Естествено възобновяване 
 
И през следващото десетилетие в насажденията на ДЛС“Мазалат” ще се разчита основно на 

естественото възобновяване. Там където по обективни, или субективни причини то е 
компрометирано, или не е възможно да се появи, е предвидено съответно залесяване, или 
подпомагане на естественото възобновяване без залесяване, чрез разрохкване под склопа. 
Подпомагане се предвижда само в зрели изредени и невъзобновени насаждения. В акациевите 
насаждения и култури и в насажденията от елша и трепетлика ще се разчита на издънково 
възобновяване. 

Размерът на залесяването по насоки,по стопански участъци и по вид на почвоподготовка 
общо за държавните гори е показан в таблици № 87 № 88. 

Размерът на предвидените през десетилетието залесителни мероприятия по вид на 
залесяването, по дървесни видове и необходимите фиданки  общо за държавните гори е 
показан в таблица №89  . 

В района на държавно ловно стопанство “Мазалат” съществуват сравнително добри условия 
за естественото възобновяване на основните дървесни видове –бял бор,черен бор,бук и 
дъбове. Въпреки това то протича с незадоволителни темпове. 

За да се осигури в пълен размер естественото възобновяване в зрелите насаждения е  
необходимо: 

 през  семеносни  години  да се  извършва  разрохкване  на  почвата  под  склопа 

 да  се  ограничи  пашата и  да  се  направят  огради, където  това  е  необходимо 

 да се  изсича  нежелания  подлес и храсти  

Възобновяването в района на стопанство протича различно, в зависимост от условията на 
месторастене, пълнота, наклона на терена и дейността на човека. По-добре се възобновяват 
естествено високопродуктивните насаждения от бял бор формирани на добри месторастения 
на умерено наклонени склонове, със северна компонента, на свежа до влажна, много дълбока 
кафява горска  почва. При изреждане (до 0,4-0,5 вкл.) почвата буренясва  и се затруднява 
възобновяването. По-трудно се възобновяват среднопродуктивните насаждения, срещащи се 
на месторастения с преходни изложения, на свежи,  средно дълбоки и дълбоки, кафяви горски  
почви, поради наличие на боровинка и затревяване с житни. 

На припечни месторастения зимния дъб масово се е настанил под белия бор като на места 
се е формирал и втори етаж. 

С цел да се  подпомогне естественото възобновяване в зрели, но невъзобновени семенни 
насаждения с пълнота 0.5 и надолу, в семеносни години е предвидено разрохкване под склопа 
без залесяване на  повърхностния  минерален слой на дълбочина 10 см. Климатичните и 
почвените условия на територията на ДЛС “Мазалат” са благоприятни за появата, растежа и 
развитието на местните възобновителни дървесни видове, каквито са белият бор,бука и 
дъбовете. 

Естественото възобновяване е възможно, но е твърде бавен и труден процес, в рамките на  
един по-продължителен възобновителен период. Естествен  буков  подраст  се  среща  в  почти  
всички  зрели  насаждения, но по количество и качество той е различен. В  повечето 
насаждения той е единичен или на  малки групи, на очистените от треви места - по-често с 
покритие до 30%, което  се  характеризира  като слабо естествено възобновяване.  

Поради затрудненият ход  на  естественото  възобновяване,  високата възраст на зрелите  
насаждения и това, че много от тях са доста изредени и със средно състояние са били  
предвиждани и залесявания при миналото лесоустройство.  
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5.5.2. Залесяване 
 

Общо залесяване е предвидено на площ от  хектара (таблици №№,,.  
 

Таблица №87  
Разпределение на предвидената през десетилетието площ за залесяване 

по насоки на залесяване и по стопански участъци 
Държавна собственост 

 

Насоки на залесяване 
1 участък 2 участък 3 участък 4 участък Общо 

ха % ха % ха % ха % ха % 

след гола сеч 12.3 100.0 14.0 97.9 32.9 95.4 8.1 98.8 67.3 97.1 

попълване на редини - - - - - - 0.1 1.2 0.1 0.2 

възстановяване на гори - - - - 1.6 4.6 - - 1.6 2.3 

в зрели гори - - 0.3 2.1 - - - - 0.3 0.4 

общо 12.3 100.0 14.3 100.0 34.5 100.0 8.2 100.0 69.3 100.0 

 
 
 

 Основно залесяване ще се извършва след гола сеч в тополови култури на площ от 67.3 

хектара,залесяване за възстановяване на гори е планирано на площ 1.6 хектара,попълване на 
редини на площ от 0.1 хектара. Тук са отнесени залесяванията след гола сеч на тополови 
култури и в констатираните пожарища и  сечища. Почвоподготовка при планиране на 
залесяванията механизирана при залесяванията в тополови месторастения и ръчна за 
останалите  .Основна механизираната  почвоподготовка е пъланата оран тракторна тяга 67.3 
хектара. 

 

Таблица № 88 
Разпределение на предвидената през десетилетието площ за залесяване 

по вид на почвоподготовката и по участъци 
 

               Държавна собственост 

 
  

Почвоподготовка 
1 участък 2 участък 3 участък 4 участък Общо 

ха % ха % ха % ха % ха % 

ръчни тераси - - 0.3 2.1 1.6 4.6 0.1 1.2 2.0 2.9 

общо РЪЧНА - - 0.3 2.1 1.6 4.6 0.1 1.2 2.0 2.9 

  

пълна оран тракторна тяга 12.3 100.0 14.0 97.9 32.9 95.4 8.1 98.8 67.3 97.1 

общо МЕХАНИЗИРАНА 12.3 100.0 14.0 97.9 32.9 95.4 8.1 98.8 67.3 97.1 

  

общо 
РЪЧНА+МЕХАНИЗИРАНА 

12.3 100.0 14.3 100.0 34.5 100.0 8.2 100.0 69.3 100.0 
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При избора на дървесни видове за залесяване са взети предвид условията на месторастене 
и стопанската изгода, като е използван подходящият за конкретните месторастения състав. 

 

 

 

 

 

Таблица № 89 
Разпределение на предвидената през десетилетието площ за залесяване 

и на необходимия посадъчен материал по дървесни видове 
 

Държавна собственост 

Дървесен 
вид 

Залесяване Посадъчен материал 

след 
гола 
сеч 

ново 
залесяване 

възтановяване 
на гори 

попълване 
на редини 

в 
зрели 
гори 

Всичко 
% 

фиданки 
на 1 ха 

фиданки 
всичко 

хектари хиляди броя 

Смърч - - - 0.1 - 0.1 0.2 2.7 0.3 

Черен бор - - - - 0.3 0.3 0.4 3.3 1.0 

Зимен дъб - - 1.6 - - 1.6 2.3 6.7 10.7 

тп I-214 67.3 - - - - 67.3 97.1 0.5 33.6 

всичко 67.3 - 1.6 0.1 0.3 69.3 100.0 - 45.6 

  
 
 
 

Предвиденото залесяване е предимно с тополи,а иглолистните черен бор и смърч.Схемите 
на залесяване на използваните дървесни видове са следните: 
 

тп I-214  4.0 х 4.0 м 
 

Черен бор ,смърч 
 
 

2.5 х 1.5 м 
 
 

Необходимият посадъчен материал за десетилетието е 45 6000 броя фиданки.  
Наличието на тревна и плевелна растителност, както и за борба срещу летните засушавания 

прави задължително окопаването на създадените култури - три пъти през първата година, два 
пъти през втората и два пъти през третата. При опасност от заглушаване да се провежда 
осветление дори да не е предвидено по горскостопанския план. 
 
  Списък на отделите и подотделите  предвидени за залесяване в настоящия горскостопански        
план:  
 

отдел подотдел насоки подготовка залесяване по видове 

60 н г 1.4 по 1.4 и214 1.4 

76 л взг 0.1 рт 0.1 чб 0.1 

76 о взг 0.2 рт 0.2 чб 0.2 

181 б г 3.6 по 3.6 и214 3.6 

181 в г 1.4 по 1.4 и214 1.4 

181 г г 1.3 по 1.3 и214 1.3 

181 ж г 2.0 по 2.0 и214 2.0 

181 и г 2.6 по 2.6 и214 2.6 

181 н г 0.9 по 0.9 и214 0.9 

181 о г 0.8 по 0.8 и214 0.8 

182 д г 0.5 по 0.5 и214 0.5 

182 о г 4.5 по 4.5 и214 4.5 
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отдел подотдел насоки подготовка залесяване по видове 

182 с г 0.8 по 0.8 и214 0.8 

205 г г 2.5 по 2.5 и214 2.5 

211 е вг 1.6 рт 1.6 здб 1.6 

219 д г 0.1 по 0.1 и214 0.1 

314 з г 1.6 по 1.6 и214 1.6 

315 а г 2.7 по 2.7 и214 2.7 

318 и г 2.3 по 2.3 и214 2.3 

318 м г 1.7 по 1.7 и214 1.7 

318 н г 7.1 по 7.1 и214 7.1 

318 т г 0.7 по 0.7 и214 0.7 

318 ф г 8.1 по 8.1 и214 8.1 

318 х г 0.3 по 0.3 и214 0.3 

455 и г 4.2 по 4.2 и214 4.2 

455 к г 3.3 по 3.3 и214 3.3 

455 м г 2.8 по 2.8 и214 2.8 

455 ч г 0.4 по 0.4 и214 0.4 

457 с г 0.6 по 0.6 и214 0.6 

457 т г 0.7 по 0.7 и214 0.7 

457 ф г 0.3 по 0.3 и214 0.3 

461 а пр 0.1 рт 0.1 см 0.1 

515 с г 6.6 по 6.6 и214 6.6 

515 у г 1.5 по 1.5 и214 1.5 

 
 
 

5.6. Паша 
 

Общата площ, върху която се забранява паша е 19 549.1 ха. В таблица № 90  е показано как 
се разпределя тя по горскостопански участъци. 

 
 

Таблица № 90   
Размер на площта, забранена за паша 

 

  
Обща 
площ 

ха 

Забранена 
площ за 

паша 
ха 

% 
от общата 

площ 

ГСУ 1 7616.8 3884.2 13.1 

ГСУ 2 6493.7 4761.5 16.1 

ГСУ 3 9143.5 6329.0 21.4 

ГСУ 4 6331.4 4574.4 15.5 

всичко 29585.4 19549.1 66.1 

 
 
 

 В кратките записки към всеки горскостопански участък са приложени списъци на 
забранените за паша подотдели по землища. 
 
 

5.7. Ползване на недървесни горски продукти 
 

5.7.1. Добив на билки, горски плодове и гъби 
 

Въз основа на предоставените данни от досегашното стопанисване се предвижда 
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предполагаем добив на следните количества:  
Допуска се събирането на листников фураж, горски плодове, гъби, билки и др. Tяхното 

развитие зависи от годишните промени на климатичните условия, особеностите на 
растителната среда, антропогенни и други фактори.  Възможните средногодишни добиви са 500 
кг диворастящи гъби, 1500 кг билки (в т.ч. цветове, листа, стъбла, корени) и др. 

Съгласно Стандартните формуляри на защитените зони по ЗБР, засягащи района на 
Ловното стопанство, е забранено добиването на листников фураж в природните горски 
местообитания (хабитати) с кодове 9110, 9150 и 9170. 

 

5.8. Строеж на сгради и съоръжения, свързани с 

управлението,  възпроизводството, ползването и опазването на 

горите 
 

5.8.1. Сгради  
На територията на ТП ДЛС"Мазалат" не се предвижда строеж на нови сгради, предлага  се  
ремонт на съществуващи сгради, в административна сграда в гр. Павел баня, В ГСУ Лешница - 
ловна хижа Лешница и старата южно под нея, която е полуразрушен, В ГСУ Габровница - ловна 
хижа Габровница В ГСУ Турия - заслон м. Анганъ конак В ГСУ Александрово - заслон 
"Разсадника" и заслон "Чатърлъка". 

  
  

5.8.2. Пътища  
 

Съществуващата пътна мрежа на територията на ДЛС за нормалното функциониране на 
предприятието не е достатъчна. Част от съществуващата пътна мрежа е износена и необходим 
ремонт за да се извършат съответните видове сечи. В друга част, частично е изградена или 
въобще  няма  направени временни пътища , поради което в тях стопанството да се  предвиди 
направата на нови пътища.За следващия ревизионен период  се предлага да се  проектира и 
изгради нов път в ГСУ „Турия“ с дължина 1.5 км преминаващ през отдел 283 подотдели „в“ и „д“. 

 

5.8.3. Технико-укрепителни мероприятия 
 

 Ежегодно трябва да се извършва оглед  на съоръженията съгласно чл.22,ал.1 от Наредба 
№4/19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия,порои и строеж на укрепителни 
съоръжения.С настоящия горскостопански план се препоръчва направата на оглед на големите  
водосборни дерета и при необходимост да се предвиди ремонт с надграждане на 
съществуващите едроразмерни съоръжения или издраждане на ново съоръжение . 

 

5.9. Опазване на горските територии   
 

ТП ДЛС" Мазалат" е разделено на четири горскостопански участъка и осемнадесет 
териториални охранителни участъка (ОУ): 

Средният размер на охранителните участъци е ха и е над нормата (1500 ха) спрямо общата 
площ на стопанството. Спрямо площта на държавните гори, броя на охранителните участъци е 
в нормата. Следва да се вземе предвид, че държавните гори обект на охрана са разположени 
между гори с недържавна собственост. За опазване на горите от болести и вредители следва 
да се извършват редовно лесопатологични обследвания в различни райони на стопанството 
съвместно с Лесозащитна станция Пловдив. Основни средства за борба остават редовното и 
навременно извеждане на заложените сечи, както и своевременно провеждане на 
лесозащитните мероприятия. Предимство следва да се дава на биологичните и механични 
методи за борба с вредителите пред химическите такива. От съществено значение е 
изваждането на сухата и паднала маса, както и на отпадъците от сечта. 

За опазване на новосъздадените култури те следва да се ограждат, по възможност с ограда, 
а по изключение - с вършина и клони. 
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5.10. дейности по опазване на горските територии от пожари 
 

 
 

Тази глава представлява от специализиран план за дейностите по опазване от пожари в 

горските територии държавна собственост, придобили характеристики на гора в обхвата на ТП 

ДЛС“ Мазалат“ от 2021 година. 

 
Всички мероприятия за защита на горските територии от пожари са планирани съгласно 

Закон за горите от 2011 г. (чл. 136), изм. и доп., ДВ бр. 60 от 07.08.2015 г., в сила от 
07.08.2015 г., Наредба № 18 от 5.10.2015 г. (ДВ бр.82 от 2015 г.) и са спазени изискванията на 
новата Наредба № 8/11.05.2012 год. на МЗХ при планирането на дейностите по опазване на 
горите от пожари.  

Противопожарните дялове са обособени от участъци с еднакъв клас на пожарна опасност 
и са показани на стопанска карта в мащаб 1:25000 – съществуващите противопожарни 
мероприятия с черен цвят и новопланираните със син цвят. На същите карти са оцветени и 
класовете на пожарна опасност: с червен цвят – І клас, със с жълт цвят – ІІ клас, със зелен цвят – 
III клас, както и пътищата за движение на противопожарна техника – с червена непрекъсната 
линия. Всички водни площи са оцветени със светлосин цвят. На картите са нанесени и всички 
съществуващи и планирани противопожарни мероприятия: бариерни прегради, лесокултурни 
прегради, минерализовани ивици, водоизточници за противопожарни нужди, места за палене на 
огън, места за паркиране и почивка и други. 

 

Горите държавна собственост стопанисвани от ТП ДЛС “Мазалат” ” са разделени според 
степента на пожарен риск в три класа: 

 

 

 

 

Таблица № 91 

Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ по класове на ПОЖАРНА  
ОПАСНОСТ и ГСУ 

                      Държавна собственост         

Tериториален обхват 

Kласове на пожарна опасност 

Всичко I клас 
висока 

II клас 
средна 

III клас 
ниска 

хектари 

ГСУ 1 
площ 138.9 1836.4 5325.2 7300.5 

проценти 0.5 6.4 18.6 25.5 

  

ГСУ 2 
площ 576.3 2345.1 3449.7 6371.1 

проценти 2.0 8.2 12.0 22.2 

  

ГСУ 3 
площ 138.1 2201.5 6364.8 8704.4 

проценти 0.5 7.7 22.2 30.4 

  

ГСУ 4 
площ 207.5 1933.6 4157.6 6298.7 

проценти 0.7 6.7 14.5 21.9 
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ВСИЧКО 
площ 1060.8 8316.6 19297.3 28674.7 

проценти 3.7 29.0 67.3 100.0 

 

 
Към I клас с висока пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и култури 

на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения с височина до 8 метра, насаждения със 
съхнещи ветровални и снеговални петна, непочистени сечища и пожарища, както и 
намиращите се в съседство голи площи с гъста и висока тревна покривка, с обща площ 1060.8 
ха (3.7 %). 

 

Към II клас със средна пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и 
култури на свежи до сухи месторастения, както и всички широколистни дървостои на много 
сухи, сухи и сухи до свежи месторастения. Тук са отнесени и незалесените голи площи с гъста и 
висока тревна покривка. Общата площ на териториите, отнесени към този клас е 8316.6 ха 
(29.8%). 

 
Към III клас с ниска пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и 

култури на свежи до влажни и влажни месторастения, както и всички широколистни дървостои 
на свежи до сухи, свежи, свежи до влажни и влажни месторастения и намиращите се в 
съседство голи площи. Общата площ на териториите, отнесени към този клас е 19297.3 ха 
(66.5%). 

 
При определяне класовете на пожарна опасност са взети предвид следните таксационни 

характеристики: 
– за иглолистни – участие на дървостоя; пълнота; процент на покритие на площта с подлес 

и храсти от следните видове – келяв габър, трънка, шипка, мъждрян; месторастене. 
– за широколистни – процент на покритие с подлес и храсти, като изброените по-горе 

видове, месторастене.  
– за незалесени площи – покритие и големина на тревната покривка и месторастенето. 
За по-прецизно определяне на класовете на пожарна опастност, според приложение 40, към 

чл.137, ал.2 от Наредба № 18 то е извършено по подотдели (насаждения) 
Основните фактори за възникване на горските пожари са: небрежна, непредпазлива или 

умишлена дейност на човека или природни явления. 
Най-честите причини са следните: 
 Изгаряне на треви и храсти при почистване на ливади и ниви, които граничат непосредствено 

с гора; 
 Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове; 
 Небрежно боравене с огън от работници, пастири, туристи; 
 Техническа неизправност на машини и превозни средства, работещи в гората; 
 Самозапалване на лесно запалими вещества и материали; 
 Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до 

горите;Самозапалване на сухи треви или дървета при природни явления (мълнии). 
 
 
 

5.10.1. Бариерни прегради  

Това са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Бариерни прегради 
могат да бъдат и естествени прегради за огъня - реки, скали, и други, както и съоражения, 
построени за други цели(пътища, напоителни канали, просеки за линейни съоражения, ловни 
просеки и др.), отговарящи на посочените изисквания.За територията на ловното стопанство 
такива са теченията на реките Лешница,Габровница,Тунджа и автомобилния път за гр. Пловдив 
от с.Турия до х.“Каваклийка“. 

Широчината на бариерните прегради е 15-20 метра( без това да важи за естествените 
такива) и се залагат през 5 км в горските територии от I клас на пожарна опасност, през 10 км в 
горските територии от II клас на пожарна опасност и през 15 км в горските територии от III клас 
на пожарна опасност. Съществуващи са 60 км бариерни противопожартни прегради.  

 

5.10.2. Лесокултурни прегради  

http://money.bg/news/id_1874891337
http://money.bg/news/id_1874891337
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Това са просеки, почистени от суха растителност с ширина от 6-15 м, които се залагат през  
до 2 км в горските територии от I клас на пожарна опасност, през 2 до 5 км. в горските 
територии от II клас на пожарна опасност и през 5 до 7 км в горските територии от III клас на 
пожарна опасност.Наличните лесокултурни прегради са 350 км.Всички противопожарни просеки 
следва на няколко години (минимум два пъти през периода на действие на плана) да се 
почистват, като за целта се заделят средства в годишните разчети.  
Съществуващите лесокултурни прегради са означени на противопожарните карти съответно с 
черен цвят съгласно Наредба № 8. 

 

 

5.10.3. Минерализовани ивици  

Това са незалесени ивици с ширина от 1.5 до 3 м, където горската покривка е отстранена до 
минералният почвен слой. Проектират се по средата на незалесените прегради, по 
периферията на пожарозащитните пояси, както и за отделяне от вилни и работни земи, 
стопански и жилищни сгради, промишлени предприятия, сметища, пътища, ж.п. линии и др. На 
територията на ДЛС „Мазалат „ съществуват 72,7 км. На картите за защита от пожари 
минерализованите ивици  са показани със съответен цвят.  

 

 

 

5.10.4. Предупредителни табели и плакати с противопожарно съдържание  

Предвижда се да се поставят на входовете в по-големи горски масиви и пътища независимо 
от класа на пожарна опасност на пътя. Общият им брой е 70 като точното им местоположение 
ще е определено от служителите на стопанството, съвместно с противопожарната служба. 

Предупредителните табели трябва да се обозначат съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 година. 
При тяхното захабяване, повреда или изчезване следва да бъдат своевременно подменени. 

 

 

5.10.5.Санитарни мероприятия край пътища и жп 

линии,санитарни ивици  

Лицата, стопанисващи пътищата, които минават през и/или покрай горските територии, са 
длъжни да изпълняват противопожарни мерки – сервитутите им да се поддържат чисти от сухи 
треви, дървесни отпадъци и други горими материали и да спазват изискванията към пътищата 
и местата за спиране и паркиране на превозни средства. 

 

5.10.6. Устройство на места за паркиране и палене на огън  

На територията на стопанството има  достатъчно обособени места за паркиране и палене на 
огън с изградени беседки и чешми,които са обозначени със табели на терена,по 
горскостопански участъци са :  
      
     Първи  ГСУ „“ – в следните отдели 348 „3“;383 „3“;416 „а“;3;375 „а“; 
 
 

Втори ГСУ „“ – в следните отдели 120 „1“;143 „3“ 
 
Трети ГСУ „“ – в следните отдели 208 „а“;318 „4“ 
 
Четвърти ГСУ „“  в следните отдели 469 „ф“;648 „а“;673 „5“ 

 

5.10.7. Водоизточници за противопожарни нужди  

Във всеки горскостопански участък трябва да има на подходящи и достъпни места 
(водоизточници с подстъп) за зареждане на противопожарна техника. Площадките с 
водоизточниците трябва да се обозначат съгласно Наредба №8/11.05.2012 г. за условията и 
реда за защита на горските  територии от пожари. На територията на ловното стопанство  
съществуват 16 броя водоизточници, към които  сa изградени площадки (подстъпи) към 
тях .За нуждите на опазването на горите от пожари могат да се използват и пожарните 
хидранти в населените места с водопроводна мрежа (Гр.Павел Баня ,и всички налични в 
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селата към община Павел Баня и община Казанлък) .Водоизточниците са достатъчни за 
противопожарните нужди,не се планира изграждането на нови водоизточници. 

 
 

5.10.8. Пътища за движение на противопожарни автоцистерни  

 
На картите за защита от пожари пътищата за придвижването на противопожарната техника 

(тежка и високопроходима) са показани със съответен цвят.  

 

Изискванията към пътищата за движение на противопожарни автоцистерни са: 
- надлъжен наклон не по-голям от 17 градуса (30 %), напречен наклон 6 %, обща 
товароносимост 18 т, натоварване на ос 14 т, ширина на платното минимум 5.5 - 6 м; 
- на всеки 300 - 500 м се предвижда уширение на платното до 6 - 7 м, което служи за 
разминаване на автоцистерните, когато това не е възможно при съществуващата ширина на 
платното. На всеки 3-5 км при липса на подходящи места се проектират площадки за обръщане 
с размери 12 х 12 м; 
- не се проектират за движение на противопожарни автоцистерни пътища без изход с дължина 
по-голяма от 500 м; 
- гъстота на пътната мрежа, използвана за движение на противопожарни автоцистерни 
минимум 0.5 км/100 ха за всеки стопански участък. 
    Съществуващата пътна мрежа на територията на ДЛС за нормалното функциониране на 
предприятието  е достатъчна. Част от съществуващата пътна мрежа е износена и необходим 
ремонт за да се извършат съответните видове сечи  и мероприятия.Автомобилните пътища на 
територията на стопанството са с обща дължина 550 км,автомобилни пътища III категория 71.5 
км, автомобилни пътища IV категория 328.0 км и тракторни 150.5 км.  

 
 
 
 

 

5.10.9. Площадки за кацане на авиационна техника  

На територията на стопанството се изпозват  две хеликоптерни площадки в местността 
Узана и селскостопанското летище до село Асен. 

 

5.10.10. Телефонни постове  

На територията на стопанството мобилните оператори са изградили мрежи с добро 
покритие. 

 

5.10.11. Места за обръщане на противопожарна техника  

В горските територии такива места са бивши временни складове, поляни, кръстовища на 
черните автомобилни пътища и уширения за разминаване общо 50 на брой. Тези места са 
обозначени съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г. на противопожарните карти в М 1:25 000.  

 

 

5.10.12. Депа за противопожарен инвентар  

В ТП ДЛС “Мазалат” има шест противопожарни депа намиращи се в сградата на I ГСУ 
Александрово,Горски пунк Лешница,бунгало На ДЛС „Мазалат“ в с. Осетеново,разсадника в гр. 
Павел баня и административната сграда на стопанството в с.Горно сахране, които трябва да се 
поддържат в съответствие с Наредба № 8/11.05.2012 г, на Министерството на земеделието и 
храните за условията и реда за защита на горските територии от пожари. и те трябва да 
съдържат: 4 бр. гръбни пръскачки, 4 бр. кофи за вода, 10 бр. лопати, 4 бр. брадви, 4 бр. кирки, 
20 бр. тупалки, 4 бр. моторни триона, един съд с вместимост 200 л, 5 бр.мотики, 1 бр. моторна 
помпа, 5 бр. съдове за питейна вода с вместимост 10л, 5 бр. железни гребла, 5 бр. ел.фенери, 
радиостанции – 4 броя,  200 – метров шланг със струйник и сечение, съобразно използваните 
противопожарни  и помпи – 1 бр,облекло за гасаческите групи. 
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5.10.13.  Организиране на патрулно -наблюдателна служба  

На територията на ТП ДГС “Мазалат” ” има изграждена  кула за противопожарно 
наблюдение в отдел  312 7.РДГ „Стара Загора“ кандидаства по проек с външно финансиране за 
изграждане на  2 броя противопожарни кули АНС(автоматични наблщдателни станции) на 
територията на ДЛС „Мазалат“ в следните отдели и подотдели 248 „м“ и 312 „7“ със следните 
координати: с.ш.420 29‘8‘.88“ и.д. 25013’49.15“/ с.ш.420 34‘57.37“ и.д. 25011’23.93“. 

   

   5.10.14. Специализирани групи за гасене на пожари в горските територии  

На територията на ДЛС „Мазалат“ съществува специализирано формирование за гасене на 
пожари в горските територии създадено по реда на Закона за защита от бедствия (ЗЗБ) и 
съгласно Наредба № 8 /11.05.2012 г. – МВР, МЗХ за условията и реда за защита на горските 
територии от пожари. Специализираната група към ДЛС „Мазалат“  е от 44 човека, на които 
са осигурени лични предпазни средства и защитни облекла. 

 

5.10.15.  Превенция срещу пожари  

 
РС ПБЗН се намира в град Павел Баня. При установяване на пожар незабавно да се 

информира противопожарната служба. През пожароопасния сезон връзката с тях се 
осъществява чрез дежурства, давани от служители на стопанството, снабдени с мобилни 
телефони, МПС и съответния оперативен план. Всички предвидени противопожарни 
мероприятия ще се реализират от ТП ДЛС “Мазалат” ” само в горите държавна собственост. 
При установяване на пожар незабавно трябва да се информират противопожарните служби. 
Организацията на гасене да става по ежегодно изготвян план-график в ТП ДЛС “Мазалат” ”. 

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. ръководството на ТП ДЛС “Мазалат”  
трябва ежегодно, преди обявяването на пожароопасния сезон, да изготви план за защита на 
горските територии от пожари, които освен посочените по-горе методи и средства за 
предотвратяване, наблюдение и борба с пожари в горските територии, да съдържа описание на 
конкретните действия, насочени към предотвратяване на факторите, създаващи опасност от 
пожари (както е посочено в Наредба № 8). 

Необходимо е всички служители и горски работници на ТП ДЛС “Мазалат” ” периодично да 
се инструктират и запознават с Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на 
горските територии от пожари. 

 
Набелязаните мероприятия са достатъчни за предотвратяването, а при нужда и за бързото 

потушаване на евентуално възникнали пожари, но трябва да се изпълнят за срок до 5 (пет) 
години от влизане в сила на ГСП 

 
 

5.11. Еколого-икономически ефект 
 

Мероприятията, предвидени в този ГСП имат за цел да подобрят състоянието и повишат 
продуктивността и другите полезни функции на гората. 

Разработването на плана на типологична основа дава възможност съобразно Подходящия  
състав най-ефективно да се използува почвеното плодородие. Това ще се постигне след 
изпълнение на предвидените възобновителни, отгледни и санитарни сечи и залесявания. 

В таблица № 92  са посочени редица показатели, които дават представа за  промените, 
настъпили на територията на инвентаризирания обект през десетгодишния ревизионен период. 

При планирането на възобновителните сечи в зрелите дървостои в държавните гори на 
стопанството се наблюдава намаление спрямо ЛУП(ГСП) от 2010 година. В резултат на 
планирането в ГСП от 2021 г. годишното  ползване  (стояща маса без клони) от възобновителни 
сечи е в размер на 49.4%.  

При отгледните сечи в ГСП на ТП ДЛС “Мазалат” ” се наблюдава минимално намаление в 
ползването в сравнение с планираното в ГСП от 2011 г., в абсолютни стойности - от 50.6%  на 
50.5% което се дължи на запазване на площите на младите насаждения. 

Сечите за реконструкция в ГСП отпадат съгласно Указанията на Окръжно № 36-00-100 от 
1.08.2007 г. на НУГ към МЗГ. 

Санитарните сечи не са предвидени. 
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Техническите сечи са планирани главно за ловностопански и противопожарни цели 
,представляват 0.1% и са показани на таксационните описания и на стопанските карти с 
планирани мероприятия.  

 
Горскостопанският план на ТП ДЛС “Мазалат”  предвижда в бъдеще да се разчита основно 

на естествено възобновяване. По този начин ще се спомогне за повишаване качеството и 
продуктивността на гората, както и подобряване на другите полезни функции на горските 
екосистеми в района. При правилно, навременно и компетентно провеждане на лесовъдските 
мероприятия ще се осъществи по-пълно и рационално използване на съществуващите 
растежни условия за производство на дървесина. Ще се подобри значително състава на гората 
и биологичната устойчивост на насажденията, което ще спомогне за заздравяване и 
стабилизиране на екологичния климат в района. 

 
Общият размер на планираното ползване в Държавните гори през ревизионния период е 

средно годишно по 71 659 куб.м, което представлява 84.4% от средния годишен прираст  в 
тези горски територии – 84 933 куб.м. Ползването спрямо средния годишен прираст се 
увеличава от 73.1% на 84.4%, (увеличение от 11.2%),а ползването спрямо запаса намаля от 
1.4% на 1.3%  

 

Таблица № 92 
Направления и показатели за оценка на общото 
състояние и екологичните функции на горите 

 

 
по 

ред 
Направления и показатели Мярка 

За обекта на планиране 

Преди 10 г. Нов план 

1 2 3 4 5 

А Състояние на горските ресурси 
  

- 

I Обща госка площ ха 29884.4 29585.4 

1 Залесена горска площ % 95.3 95.7 

2 Незалесена дървопроизводителна % 0.3 0.2 

3 Недървопроизводителна % 4.4 4.1 

3.1 Поляни ха 638.8 523.8 

3.2 Храсти ха - - 

4 Иглолистни гори ха 7113.6 6313.4 

5 Широколистни гори ха 21353.2 21992.1 

5.1 Семенни % 40.5 41.5 

5.2 Издънкови за превръщане % 54.2 53.0 

5.3 Нискостъблено стопанисване % 5.3 5.5 

5.4 Реконструкция % - - 

 
Средностъблено стопанисване % - - 

6 Гори до 40 години % 25.8 16.2 

7 Дозряващи гори % 52.7 39.9 

8 Зрели и престарели гори % 33.7 41.0 

II Запас - общо (без клони) куб.м 5378535 5530535 

1 Иглолистни  % 31.2 28.7 

2 Широколистни % 68.8 71.3 

2.1 Семенни % 55.7 58.8 

2.2 Издънкови за превръщане % 43.1 39.8 

2.3 Нискостъблено стопанисване % 1.2 1.4 

 
Реконструкция % - - 

 
Средностъблено стопанисване % - - 

III Средни показатели на гората 
 

- - 
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по 

ред 
Направления и показатели Мярка 

За обекта на планиране 

Преди 10 г. Нов план 

1 2 3 4 5 

1 Среден запас куб.м/ха 188 195 

2 Среден обемен прираст куб.м/ха 3.34 3.11 

3 Средна възраст години 63 71 

4 Среден бонитет 
 

2.8 2.9 

5 Средна пълнота 
 

0.75 0.69 

IV Странични горски ресурси общо тон - - 

1 Горски плодове и гъби тон - - 

2 Сено тон - - 

3 Площ на горите за паша (забранена) ха 24642.6 19549.1 

4 Ловно стопанство тон - - 

5 Рибовъдство тон - - 

6 Технически и лечебни растения тон - - 

Б Здрвословно състояние на горите 
 

- - 

I Площ на горите със слаби увреждания ха 2831.0 800.5 

1 Иглолистни ха 271.4 183.8 

1.1 Биотични % 64.7 73.7 

1.2 Абиотични % 34.7 26.3 

1.3 Антропогенни % 0.6 - 

2 Широколистни ха 2559.6 616.7 

2.1 Биотични % 99.2 100.0 

2.2 Абиотични % 0.1 - 

2.3 Антропогенни % 0.7 - 

II Площ на горите със силни и необратими урвеждания ха 426.9 144.2 

1 Иглолистни ха 270.0 44.7 

1.1 Биотични % 81.0 87.0 

1.2 Абиотични % 18.9 12.3 

1.3 Антропогенни % 0.1 0.7 

2 Широколистни ха 156.9 99.5 

2.1 Биотични % 92.0 100.0 

2.2 Абиотични % - - 

2.3 Антропогенни % - - 

В Запазване на биологичното разнообразие 
 

- - 

1 Естествени гори ха 20903.8 21561.9 

2 Изкуствени гори ха 7563.0 6743.6 

3 Площ на горите за възобновяване ха 9586.0 11612.4 

3.1 Естествено възобновяване % 98.8 99.4 

3.2 Изкуствено възобновяване % 1.2 0.6 

4 Гори с природозащитен статус ха 12228.2 12235.4 

4.1 Представителни горски екосистеми % - - 

4.2 Застрашени от изчезване екосистеми % - - 

4.3 Защитени горски територии % 100.0 100.0 

 
Защитени зони % 105.0 105.5 

 
в т.ч. на местообитанита  % 98.5 98.7 

 
в т.ч. на птиците % 93.8 93.0 

5 Видово разнообразие - общо дървесна растителност бр. 61 60 

5.1 Редки изастрашени от изчезване видове % - - 
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по 

ред 
Направления и показатели Мярка 

За обекта на планиране 

Преди 10 г. Нов план 

1 2 3 4 5 

5.2 Защитени и ендемични видове % - - 

6 Смесени насаждения ха 18329.1 19412.2 

7 Гори за запазване и използване на генетичните ресурси ха 188.4 184.8 

7.1 Семенни бази % - - 

7.2 Семепроизводствени градини % 97.2 97.5 

7.3 Географски култури % 0.2 0.2 

 
Горски разсадници % 2.6 2.3 

Г Показатели за защитни и рекреационни функции 
 

- - 

1 Среден защитно - водоохранен клас 
 

1.65 2.55 

2 Среден клас на рекреационна стойност 
 

1.22 1.49 

3 Ерозирани горски земи ха 508.5 56.8 

3.1 Площна ерозия % 79.2 100.0 

3.2 Струйчеста и браздова ерозия % 4.0 - 

3.3 Ровинна и дълбочинна ерозия % 16.8 - 

4 Гори за изборно стопанисване ха - - 

5 Защитни гори ха 6830.6 8752.5 

 
Специални гори ха 12948.5 34839.0 

6 Рекреационни гори ха 536.8 490.5 

 
 
 
 

 

Таблица № 93 
Определяне на защитно-водоохранния клас на горските екосистеми 

 

Фактори 

Защитно-водоохранен клас Среден 
клас 

(показател) 
I II III IV V 

хекрати 

Възраст 
над 100 81-100 61-80 21-60 до 20 

3.14 
4031.6 2864.4 7693.4 12494.1 1222.0 

Пълнота 
0.7-0.8 0.9-1.0 0.5-0.6 0.3-0.4 0.1-0.2 

1.94 
14091.7 4107.7 8149.0 1635.9 321.2 

Форма 
тип.изборна нетип.изборна постеп.сечищна 

голосечна на 
м.п. 

голос.на 
гол.пл. 2.57 

- 14966.3 11637.9 719.7 986.1 

Общо: 2.55 

 

 

 

Таблица № 94 
Определяне на класа на рекреационна ценност на горските екосистеми 

 
 
  

Фактори 

Клас на рекреационна ценност 
Среден клас 
(показател) 

I II III 

хекрати 
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Бонитет 
I+II+III IV V 

1.36 
19788.3 6748.3 1768.9 

Възраст 
над 100 41-100 до 40 

2.02 
4031.6 19616.7 4657.2 

Вид гори 
игл+шв издънкови нискостъблени+Тополи 

1.50 
15357.9 11672.2 1275.4 

Форма 
изборна постеп.сечищна голосечна 

1.53 
14966.3 11637.9 1705.8 

Степен на устойчивост 
неповредени I+II степен III степен 

1.04 
27226.1 1078.5 0.9 

Общо: 1.49 

 
 
 
 
 

В заключение трябва да се каже, че при планирането на всички видове мероприятия, 
залегнали в този горскостопански план (сечи, залесявания, паша и противопожарни 
мероприятия) са взети предвид природните дадености на района и възможностите за 
изпълнимостта им. 

Стопанисването е насочено към подобряване и запазване на биологично устойчивите 
екосистеми, характерни за района. Целта е увеличаване и ефективно използуване на 
защитните и рекреационни функции на гората, както и повишаване продуктивността на 
насажденията.  
В подходящия дървесен състав е запазено видовото богатство на дървостоите, което е 

предпоставка за бъдещите насаждения да са по-устойчиви биологически, с по-висока 

продуктивност и с по-добри защитни и  функции. 

 

5.12. Стойност на планираните лесокултурни и 

         технически мероприятия   
 

Планираните стойности на лесокултурни и технически мероприятия през десетилетието 
на територията на ТП ДЛС “Мазалат” ” в настоящия ГСП са посочени само в натурални 
показатели: 

 

  
- за провеждане на технически сечи 338.6 ха 
- за изсичане на подлеса  2846.8 ха 
- за отглеждане на подраста 844.6 ха 
- за почвоподготовка 69. 3 ха 
- за строеж на нови автомобилни горски пътища          1.5  км 
- за поддръжка и ремонт на съществуващи автомобилни горски пътища       399.5  км 
- за противопожарни мероприятия:  

Бариерни прегради(поддръжка)  60 км 

лесокултурни прегради(поддръжка) 350 км 

минерализовани ивици(поддръжка) 72.5 км 

предупредителни табели 70 бр. 

за противопожарни депа(поддръжка) 6 бр. 

За противопожарна кула  1 бр 

 
 

5.13. Обем и стойност на извършените проучвателни и  

         планирани работи 
 

База за изчисляване стойността на извършените теренно-проучвателни и проектни работи 
общо за ТП ДЛС “Мазалат” ” служи обема на самите тях, показани в таблица № 95  по вид и 
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категория на трудност. 
 

Таблица № 95 
За разпределение на общата площ на ТП ДЛС “Мазалат” ” по 

категории на сложност и трудност 
 

 

Способ 

Категория 
Общо 

I II III IV 

хектари 

клупиране 0.1-0.5           

клупиране 0.6-1.0           

математико-статистически методи 162 372.1 1962.6 1446.9 3943.6 

боядисани подотдели           

гори по растежни таблици 1686.4 7081.5 12760.7 2833.3 24361.9 

голи площи с месторастене 276.4 200.6 191.9 58.1 727 

други голи площи 274.2 22.4 191.2 65.1 552.9 

ВСИЧКО 2399 7676.6 15106.4 4403.4 29585.4 

определяне на месторастене - - - - 104.8 

актуализация на месторастене - - - - 28927.7 

натура - - - - 12913.8 
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ГЛАВА IV 
 

Очаквано въздействие на планираните мероприятия 

върху предмета и целите на защитените зони по 

Закона за биологичното разнообразие  
 

УВОД 
 
Тази глава е разработена в съответствие с писмо № 33-05-08/18.04.2008 г. на ДАГ относно: 

Оценка за съвместимост на горскостопанските планове с предмета и целите на защитените 
зони по чл.3, ал.1, т.1 от Закона за биологичното разнообразие. 

Защитените територии, обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие попадащи 
на територията на ТП ДЛС “Мазалат” са категоризирани като “гори в защитени територии” 
съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за горите.  

В границите на защитените зони са включени всички гори и горски земи, независимо от 
фондовата им принадлежност или вида на собствеността. 

Планирането на лесовъдските мероприятия са съобразени с предмета и целите на 
защитената зона и ограничителните режими на защитените зони по Закона за биологичното 
разнообразие, описани в заповедта за обявяването на всяка зона.  

Съгласно чл.142 ал. 2 от Наредба №18 от 07.10.2015 год. За инвентаризация и планиране в 
горските територии планираните мерки и мероприятия за опазване на горските територии от 
пожари се изпълняват през първите пет години на периода на действие на горскостопанския 
план. Предвидените противопожарни мероприятия са отразени в специалните карти на 
противопожарните мероприятия в М 1:25000, приложени към Общия горскостопански план. 

Всяка защитена зона е разработена по отделно, представена е информация за наименованието 
на защитената зона, код, заповед за обявяване, обща площ, по коя от директивите е обявена и др.  
   На територията на  ТП ДЛС “Мазалат”  попадат:    
Защитена зона “Централен Балкан - буфер” с код BG0001493, Защитена зона “Язовир 
Копринка” с код BG0000261, Защитена зона “Река Тунджа - 1” с код BG0000192, Защитена зона 
“Река Съзлийка” с код BG0000192, отделени по директива 92/43/ЕС за запазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите),  
и  
Защитена зона “Централен Балкан - буфер” с код BG0002128, отделена по директива 79/409/ЕС 
за дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). 
 
На територията на  ТП ДЛС “Мазалат” са определени следните гори фаза на старост съгласно 
заповед РД 49-421/02.11.2016 и РД-49-493/13.12.2016 год. от Изпълнителния Директор на ИАГ и 
съгласно сертификационен доклад в следните отдели: 

 
 ГОРИ ФАЗА НА СТАРОСТ (ГФС) 

 

Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

9130 
138: в, к, л; 139: а, д; 144: а; 146: а, б, в; 153: а, б; 157: б, в; 158: б, в, г; 159: а, б; 
160: а, б; 164: в 

209.0 

9150 166: б; 167: б; 643: а 21.0 

9170 159: в; 163: г; 164: г; 165: д; 166: а, в, г 67.3 

91Е0 68: ж; 189: а, б, в, н, о; 319: г; 457: ж, з, л, м, н, о, п, р, у, х, ц, ч, ш, щ, ю 77.4 

91W0 163: д 20.4 

ВСИЧКО 395.1 
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И ГОРИ ФАЗА НА СТАРОСТ (ГВКС 3) 

 

Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

9110 61: н; 666: е 11.5 

9130 

58: м; 59: а, д; 121: ж, з; 138: а, в, и, к, л; 139: а, д; 140: а; 142: о; 145: а; 146: ф, ш; 
148: л; 153: а, б; 157: б, в; 158: а, б, в, г; 160: а, б; 161: а; 164: в; 165: б; 468: а, н; 
470: д; 473: в; 663: б 

274.8 

9150 166: б; 167: б; 641: а, б, в, г, д, е, ж, з; 642: в, г, д, ж, з; 643: а 127.3 

9170 
2: г; 3: а, в, г; 11: о; 68: а; 76: т; 159: в; 163: г; 164: г; 165: д; 166: а, в, г; 167: д; 642: а, 
б, е, и; 648: а; 666: в, г; 690: д 

237.6 

91Е0 
182: в, и, п; 189: а, б, в, л, н, о; 315: б; 317: а; 318: а, б, в, о, у; 319: г; 455: х, ц; 457: 
з, л, м, н, о, п, р, у, х, ц, ч, ш, щ, ю; 478: а 

132.5 

91M0 16: г 2.6 

91W0 163: д 20.4 

ВСИЧКО 806.7 

 

1. ЗАЩИТЕНA ЗОНA „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН БУФЕР” BG 

0001493 

1.1. Площ на зоната и статут  
 

Зоната е в съответствие с Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията. обявена съгласно чл.6, 
ал.1, т.1 и 2 от ЗБР) Директива  92 /43 ЕЕС и е обявена с РМС № 802 от 04.12.2007 г., бр. 
107/2007 на Държавен вестник, промяна в площта - увеличаване с Решение No.811 от 
16.11.2010 г., бр. 96/2010 на Държавен вестник. Разпределението на общата площ на 
Защитената зона в ТП ДЛС “Мазалат” по вид на земите и вид на горите е показано в таблица № 
95 . 

Таблица № 95 
Разпределение на общата площ по вид на земите и вид на горите 

 

Зона Натура: BG0001493 (Централен Балкан буфер) 
 

Вид на земите иглолистни 
широкол. 

високостъблени 
изд.за 

превръщане 
нискостъблени Всичко Процент 

естествен произход 
0.4-1.0 

15.4 4169.2 3805.3 697.4 8687.3 71.9 

склопени култури 2316.0 8.1 - 3.0 2327.1 19.3 

несклопени култури 8.6 25.3 - - 33.9 0.3 

естествен произход 
0.1-0.3 

5.0 281.0 46.0 5.3 337.3 2.8 

изредени култури 7.9 - - - 7.9 0.1 

всичко насаждения 2352.9 4483.6 3851.3 705.7 11393.5 94.4 

клек - - - - - - 

всичко залесена 
площ 

2352.9 4483.6 3851.3 705.7 11393.5 94.4 

сечище 0.2 - - - 0.2 - 

пожарище - - - - - - 

голина 1.9 11.4 - - 13.3 0.1 

всичко 
незал.дървопр. 

2.1 11.4 - - 13.5 0.1 

поляна 116.0 38.7 57.3 12.5 224.5 1.9 

обработваема площ - 0.2 - - 0.2 - 

автомобилен път 0.1 - 1.0 - 1.1 - 

дворно място 1.1 0.6 - - 1.7 - 
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Вид на земите иглолистни 
широкол. 

високостъблени 
изд.за 

превръщане 
нискостъблени Всичко Процент 

временен склад 0.2 - 0.2 - 0.4 - 

просека 3.4 2.0 6.3 0.3 12.0 0.1 

лесонепригодна 
голина 

27.0 0.4 22.1 39.0 88.5 0.7 

лесонепригодна 
площ 

0.8 - 29.4 103.9 134.1 1.1 

скали 1.8 3.8 20.0 10.4 36.0 0.3 

сипей 0.2 0.3 1.8 - 2.3 - 

кариера - - 5.1 - 5.1 - 

гьол 0.3 - - - 0.3 - 

прокар - - 0.5 - 0.5 - 

дивечова нива 14.8 6.1 0.2 - 21.1 0.2 

дивечова ливада 2.4 0.8 - - 3.2 - 

ловна просека 0.7 - 5.3 - 6.0 - 

свлачище - 0.2 - - 0.2 - 

разливище - - - 10.9 10.9 0.1 

ски писта - 0.4 - - 0.4 - 

дивечово сечище 12.9 9.7 2.0 - 24.6 0.2 

автомобилен път III 
категория 

11.1 13.0 5.3 - 29.4 0.2 

автомобилен път IV 
категория 

28.5 31.4 20.2 0.1 80.2 0.7 

всичко недървопр. 
площ 

221.3 107.6 176.7 177.1 682.7 5.5 

всичко устроена 
площ 

2576.3 4602.6 4028.0 882.8 12089.7 100.0 

в т.ч. дървопр. площ 2355.0 4495.0 3851.3 705.7 11407.0 94.5 
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В защитената зона попадат следните отдели и подотдели на ТП ДЛС “Мазалат“: 
 

Зона Натура 
2000 

Списък подотдели 
Площ 

ха 

BG0001493 
Централен 
Балкан - 
буфер 

1: а, б, в, г; 2: а, б, в, г, д, е, м, н, о, 1; 3; 4; 5; 6: а, б, 1, 2, 6; 7: а, л; 8; 9; 10; 11; 12: г, 
д, е, ж, з, к, н, о, р, 3, 5, 16; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, 
л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, щ, 1, 2, 3, 4, 5, 6; 58; 59; 60: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, ш, 

щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, е1, ж1, з1, и1, к1, л1, м1, н1, о1, п1, р1, с1, т1, у1, ф1, х1, 
ц1, ч1, ш1, щ1, ю1, я1, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; 61; 62; 63; 68; 70; 
73; 74; 75; 76: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, с, т, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 88: 
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, м, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; 102; 103; 104: а, б, в, г, д, е, ж, з, 
и, к, л, м, н, о, 2, 3, 4; 105; 106; 107; 108; 120; 121; 122; 124; 125; 126; 138; 139; 140; 
141; 142; 143; 144; 145; 146: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, у, ф, х, ц, ч, ш, 
щ, ю, я, а1, б1, в1, г1, д1, 1, 2, 3, 4; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 
157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 177; 178; 179; 459; 
460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 470; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 
477; 479: е, ж, з, и, к, л, м, 3, 4, 5; 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 601; 615; 616; 
617; 618; 619; 620; 621; 622; 627; 628; 629; 632; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640; 
641; 642; 643; 648; 649; 650: а, б, в, г, д, к, л, 1; 651; 652: а, б, в; 653: а, б, в, г, д, е, 
ж, к, л, м, 1, 2, 3, 4; 654; 655; 656; 657; 658; 659; 660; 661; 662; 663; 664; 665; 666; 
667; 668; 669; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 
684; 685; 686; 689: а, б, в, ж, 1; 690; 691; 692; 694: а, 1, 10; 695; 696; 697; 698; 699; 
700 

12089.7 

 
 

1.2. Местообитания  
 

В Защитена зона „Централен Балкан буфер” са установени следните  местообитания: 
 

Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

9110 59  г; 61  н; 145  н; 162  п; 621  з; 666  е; 682  ж; 683  ж 51.4 

9130 

10  а; 11  а; 58  а, в, д, ж, и, л, м; 59  а, д; 61  ж, л, м; 62  а, б; 103  а, б, в; 104  а; 
105  а; 108  а; 120  в, е, к, л, о, р, т, у; 121  а, б, в, г, д, е, ж, з; 122  а, б, в, г; 124  б, 
з, и, к; 125  а, б, в, г, е, ж, з, и, к; 126  б, д, е, ж, и; 138  а, в, и, к, л, м; 139  а, б, д; 
140  а, б, г, д, к; 141  а, б, в, д, е; 142  а, в, г, д, е, ж, и, к, л, м, о, п; 143  а, б, в, г, д; 
144  а, б, г, е, ж; 145  а, б, в, г, е, и, к, о, с, т; 146  а, б, в, г, д, е, з, л, м, н, о, п, с, ф, 
х, ч, ш, щ, ю, а1, б1, в1, д1; 147  а, б, в, г, д, е, ж, и; 148  а, б, в, г, д, е, з, и, к, л, м, 
н, п; 149  в, д, е, и, л, м, н, п, р, т, у, ф, х, ц; 150  а, д, е, и, л, н, о, р; 151  б, в, д, к, л, 
м, н; 152  а, б, д, е, ж, к, л, м, о; 153  а, б, в, д, з; 154  б, в, л, м, н; 155  а, б, в, г, е; 
156  а, б, в, г, д, е, ж; 157  а, б, в, г; 158  а, б, в, г; 159  а, б, и; 160  а, б, в, е; 161  а, 
б, в, д; 162  б, в, г, е, з, и, о; 163  а, б, в; 164  а, в, е; 165  б, в; 459  а, г, е; 460  ж, з; 
461  в, е, ж, з; 462  а, б; 463  а, г, е, о; 464  а, в, д, е, з, и, к, н, о, п, т, ц, ю, ж1, л1; 
465  а, д, и, к, л, м; 466  б, г, е, ж, з; 467  а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р; 468  а, 
б, в, е, ж, з, к, л, м, н; 469  а, в, г, з, и, к, н, о, п, р, с, т, ф, х; 470  а, б, в, г, д, ж, з, и, 
к, л, м, н, о, р; 471  а, б, в, д, е, ж, з, и, к; 472  а, г, д, е, ж, з, и, к, м, н, о; 473  а, в, г, 
д, ж, з; 474  а, б, в; 475  а, б, в, г; 476  а, б, в; 477  а, в, г, д; 501  а; 503  а, б; 504  а, 
б, в, г, д; 505  а, б, в, г, д, е, ж; 506  а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м; 507  а, з; 618  а, б, 
в, г, ж, з, и; 621  б, в, г, д, ж, и, к; 622  а, в, г, д, ж, и, к, л, н, о, п; 627  а, б, в, г, д; 628  
б, в, д, е, ж, з, и, к, л, м, н; 629  л, у, ф; 632  а, б, в, ж; 634  а, б, в, г, д, е, з, п, р; 635  
а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л, о, п; 636  а, г, д, е, ж; 638  г; 662  а; 663  б, е; 664  а, б, в, 
д, е, и; 665  а, б, в, г, е; 666  а, б, д; 667  б; 670  а; 683  а, б, д; 684  а; 685  а; 686  а; 
689  а, в; 690  а, б, в, г 

3651.8 

9150 

166  б; 167  а, б, в; 601  а, б, г, д, з, и, к, л, н, п, с, х, щ, я; 615  а, д, и, к; 616  а, б; 
617  а, б, в, е; 619  д, е; 620  д, е, ж, и; 629  а, б, в, г, д, е, з, и, к; 637  а, в, г, д, е, ж, 
з, и, к; 638  а, б, в, д, е; 639  а, б, в, г, д; 640  а, б, в, г, д, ж, з, к; 641  а, б, в, г, д, е, 
ж, з; 642  в, г, д, ж, з; 643  а, б, г, е, ж, з, и; 648  в; 651  а, б, в, е; 656  а, б, в, г; 657  
а, б, д; 658  а, б, в; 671  а, б, в, г, д; 672  а, б, д, е; 673  а, в, е; 674  а, г, з; 675  а, б, 
в, г, д, е, ж; 676  а, г, д, и; 677  а, г, з, м; 678  ж, и, м, о, р; 679  а, б, в, г, д; 680  а, б, 
в, г, е, к; 681  б, в, г, д; 682  б, г, д, е, и, к; 691  а, б, в; 692  а, б, в, г, д; 694  а; 695  а, 
б, г, д, е, ж, з, и; 696  а, б, в, г, д; 697  а, б, в, г, д, е; 698  а, б, в, г; 699  а, б, в, г, д, е 

1681.5 

9170 1  а, б, в, г; 2  в, г, д, о; 3  а, б, в, г, д; 4  а, б, в, г; 5  а, б, в, д, е; 6  а, б; 7  а, л; 8  а, г, 2492.4 
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д; 9  а, в, д, е, ж, з; 10  б, в; 11  д, ж, к, л, м, н, о, п, р; 13  а, ж, н, п, х, ж1; 14  а, б1; 
15  и, к, м; 16  з, к, л, м; 17  г, д, з, и, к, л, м, н; 18  а, б, д, к; 19  а, б, в, г; 20  г, д, е; 
21  в, г; 59  е, ж, з, и, м; 60  д, ш1, щ1; 61  о, п; 62  г, д, е, з, к, л, н; 63  а, б, в; 68  а; 
73  а, в, д, л, н, п, с; 74  а, б, д; 76  а, т; 102  а; 103  г, д; 104  б, в, о; 105  б, в, г, н, р, 
с; 106  а, б, д; 107  а, б, в, г; 108  б, в, г; 120  г, д, м; 140  е, ж, з; 142  р; 151  е, и; 
153  ж, к; 154  г, и; 155  д; 159  в, г, д, ж; 160  г, д; 161  е; 162  д; 163  г; 164  г, д; 165  
г, д; 166  а, в, г; 167  г, д; 168  а, б, г, е, ж; 169  а, б, в, г, д, е, з, л; 472  л; 473  е; 474  
г, д; 475  е; 479  е, ж, з, и, м; 501  б, в, г; 502  а, б, в, г, е; 503  в, г, ж; 507  б, в, ж; 
634  ж, о; 640  е, и; 642  а, б, е, и; 643  в, д; 648  а, б, г, д, е; 651  г, д; 652  а, б; 653  
а, б, л; 654  а, б; 656  д; 657  в, г; 659  а, б, в, г; 660  б, в; 661  а, б, р; 662  в, г; 664  
г, ж, з, л, м; 665  д; 666  в, г; 667  а, в, г, д, ж, и, к; 668  а, б, к, о, п; 669  б, в, г, е, ж; 
672  г; 673  б; 682  в, з; 683  г; 684  б, д, и, к; 685  б, в, ж; 686  в, г, д; 690  д; 698  д 

9180 634  н; 677  б 3.8 

91AA 650  г 1.3 

91CA 17  е; 58  з; 159  е; 462  з 18.7 

91Е0 68  ж 4.8 

91M0 
13  е, с; 14  в, г, д, е, ж, и, к, н, ф, ш, ю, в1; 15  б, н; 16  б, г, е; 17  о, р; 21  е, ч; 60  е, 
н1, ф1, х1, ц1, ч1; 168  с; 177  г, д, е, ж, з, и, к, н, о; 178  и, к 

205.1 

91W0 

15  г; 16  а, н; 17  б; 20  а; 62  и; 120  а, з, и; 154  ж, з; 158  е; 159  з; 161  з; 162  а; 
163  д; 476  е, ж; 627  е; 628  а, о; 629  н, о, п, р, с, т; 632  г, з, и; 634  и, к, л, м; 635  
м; 670  б, в; 683  в, е; 684  г; 690  ж 

191.7 

9530 106  т 0.3 

ВСИЧКО 8302.8 

 

Таблица № 96 
Разпределение на площта по местообитания и вид на горите в т.ч. ГФС и ГВКС.3 

Зона Натура:  BG0001493 (Централен Балкан буфер) 

Местообитан
ия 

иглолистн
и 

широкол. 
високостъбле

ни 
 

изд.за 
превръщан

е 

нискостъбле
ни 

Всичк
о 

% 

в т.ч. ГФС в т.ч. ГВКС.3 

ха ха 

% от 
площта 

на 
местоо

би- 
таниет

о 

ха 

% от 
площта 

на 
местоо

би- 
танието 

общо 9110 - 12.7 - 38.7 - 51.4 0.6 - - 11.5 22.4 

общо 9130 - 3264.2 - 387.6 - 3651.8 44.0 209.0 5.7 114.2 3.1 

общо 9150 - 868.3 - 813.2 - 1681.5 20.2 21.0 1.2 106.3 6.3 

общо 9170 - 147.5 - 2344.5 0.4 2492.4 30.0 67.3 2.7 170.3 6.8 

общо 9180 - 3.8 - - - 3.8 0.1 - - - - 

общо 91AA - - - 1.3 - 1.3 - - - - - 

общо 91CA 18.7 - - - - 18.7 0.2 - - - - 

общо 91Е0 - - - 4.8 - 4.8 0.1 4.8 100.0 - - 

общо 91M0 - 7.3 - 197.8 - 205.1 2.5 - - 2.6 1.3 

общо 91W0 - 142.6 - 49.1 - 191.7 2.3 20.4 10.6 - - 

общо 9530 0.3 - - - - 0.3 - - - - - 

  

ВСИЧКО 19.0 4446.4 - 3837.0 0.4 8302.8 100.0 322.5 3.9 404.9 4.9 

 
Разпределение на площта по местообитания и ГФС  
Зона Натура:  BG0001493 ( Централен Балкан буфер) 

Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

9130 
138  в, к, л; 139  а, д; 144  а; 146  а, б, в; 153  а, б; 157  б, в; 158  б, в, г; 159  а, б; 160  
а, б; 164  в 

209.0 

9150 166  б; 167  б; 643  а 21.0 
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9170 159  в; 163  г; 164  г; 165  д; 166  а, в, г 67.3 

91Е0 68  ж 4.8 

91W0 163  д 20.4 

ВСИЧКО 322.5 

 
 
Разпределение на площта по местообитания и ГВКС3 (ГФС)  
Зона Натура:  BG0001493 ( Централен Балкан буфер) 
 

Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

9110 61  н; 666  е 11.5 

9130 

58  м; 59  а, д; 121  ж, з; 138  а, в, и, к, л; 139  а, д; 140  а; 142  о; 145  а; 146  ф, ш; 
148  л; 153  а, б; 157  б, в; 158  а, б, в, г; 160  а, б; 161  а; 164  в; 165  б; 468  а, н; 
470  д; 473  в; 663  б 

274.8 

9150 166  б; 167  б; 641  а, б, в, г, д, е, ж, з; 642  в, г, д, ж, з; 643  а 127.3 

9170 
2  г; 3  а, в, г; 11  о; 68  а; 76  т; 159  в; 163  г; 164  г; 165  д; 166  а, в, г; 167  д; 642  а, 
б, е, и; 648  а; 666  в, г; 690  д 

237.6 

91M0 16  г 2.6 

91W0 163  д 20.4 

ВСИЧКО 674.2 

 

1.3. Планирани лесовъдски мероприятия 

1.3.1. Сечи 
 

За десетилетието на територията на Защитена зона „Централен Балкан буфер”, са планирани 
възобновителни сечи на обща площ  3002.0 ха (24.8% от залесената площ на зоната).  

В таблица № 3 е показано разпределението на възобновителните сечи през десетилетието 
по вид на сечта. 

При извеждане на възобновителните сечи да се оставят единични хралупести или групи от 
стари дървета - подходящи за укрития на птици и бозайници, както и да се поддържа мъртва 
дървесина от 8 до 10 на сто от запаса на насажденията, с изключение на насажденията от 
първи и втори клас на пожароопасност.  

Също така да се запазват най-малко 3 - 5 бр. дървета на хектар с диаметър над 20 см на 
височина 130 см с цел осигуряване на биотопна дървесина. 
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Таблица № 97 
Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч 

през десетилетието по вид на сечта 
 

Зона Натура:  BG0001493 ( Централен Балкан буфер) 
 

Стопански класове 
постепенна 

Ф1 
постепенна 

Ф2 
постепенна 

ОФ 
постепенно 
котловинна 

групово 
постепенна 

неравномерно 
постепенна 

гола за 
топола 

гола за 
акация 

общо 
гола 

ОБЩО % 

Бялборови култури - - - 18.9 - - - - - 18.9 0.6 

Черборови култури - - - 142.3 - - - - - 142.3 4.7 

Буков В - - - - 570.4 192.0 - - - 762.4 25.4 

Буков Ср - - - - 346.9 21.5 - - - 368.4 12.3 

Буков В П - - - - 284.8 - - - - 284.8 9.5 

Смесен СрН П - - - 86.7 6.0 - - - - 92.7 3.1 

Габъров В П - - - - 14.6 - - - - 14.6 0.5 

Буков СрН П - - - - 159.8 - - - - 159.8 5.3 

Церов П - - - 5.2 - - - - - 5.2 0.2 

Дъбов СрН П - - - 925.7 15.5 - - - - 941.2 31.3 

Габъров СрН П - - - - 166.5 - - - - 166.5 5.6 

Акациев - - - - - - - 45.2 45.2 45.2 1.5 

Всичко ЗСпФ - - - 1178.8 1564.5 213.5 - 45.2 45.2 3002.0 100.0 

всичко СтФ - - - - - - - - - - - 

ОБЩО - - - 1178.8 1564.5 213.5 - 45.2 45.2 3002.0 100.0 

ПОЛЗВАНЕ (БЕЗ 
КЛОНИ) 

- - - 28555 74220 8730 - 2100 2100 113605   

ПОЛЗВАНЕ (С 
КЛОНИ) 

- - - 32535 83310 9780 - 2180 2180 127805   
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В таблица № 98 е показано разпределението на възобновителните сечи през десетилетието 

по вид на сечта само за насажденията с определени местообитания в държавните гори. Всички 
сечи са съобразени с ограничителните режими при конкретните местообитания. 

В таблица № 100 е показан размерът на ползването по площ, запас и вид на сечта през 
десетилетието само за насажденията с определени местообитания в държавните гори. 

 

Таблица № 98 
Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч 

през десетилетието по вид на сечта и местообитания 
 

Зона Натура:  BG0001493 (Централен Балкан буфер) 
 

Местообитания 
постепенна 

Ф1 
постепенна 

Ф2 
постепенна 

ОФ 
постепенно 
котловинна 

групово 
постепенна 

неравномерно 
постепенна 

гола 
за 

топола 

гола 
за 

акация 

общо 
гола 

ОБЩО % 

всичко 9130 - - - - 808.6 213.5 - - - 1022.1 36.6 

всичко 9150 - - - - 525.1 - - - - 525.1 18.7 

всичко 9170 - - - 859.5 206.4 - - - - 1065.9 38.1 

всичко 91M0 - - - 158.1 - - - - - 158.1 5.7 

всичко 91W0 - - - - 24.4 - - - - 24.4 0.9 

ОБЩО - - - 1017.6 1564.5 213.5 - - - 2795.6 100.0 

 

 

Таблица № 99 
Размер на ползването по площ, запас и вид на сечта 

 
Зона Натура:  BG0001493 (Централен Балкан буфер) 

 

Стопански 
класове 

мерни 
единиц

и 

ВЪЗОБ
Н. 

СЕЧИ 

освет
л. 

прочист
ка 

прорежда
не 

пробир
ка 

селекцион
на 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕД

НИ 

общо 
санитар

ни 

ВСИЧКО 
ТЕХНИЧЕС

КИ 

ОБЩ
О 

% 
ОТГЛЕЖДА

НЕ НА 
ПОДРАСТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

Смърчов ЗСпФ 
ха - 0.6 - 125.0 998.8 - 1124.4 - - 

1124.
4 

15.0 - - 

куб.м - - - 6865 70195 - 77060 - - 77060 24.6 - - 

Бялборови 
култури ЗСпФ 

ха 18.9 3.6 7.2 100.2 339.3 - 450.3 - - 469.2 6.3 - 2.9 

куб.м 600 - - 2725 17415 - 20140 - - 20740 6.6 - - 

Черборови 
култури ЗСпФ 

ха 142.3 2.6 2.9 13.6 154.9 - 174.0 - - 316.3 4.2 - 41.9 

куб.м 6420 - - 380 4615 - 4995 - - 11415 3.6 - - 

Всичко 
иглолистни 
ЗСпФ 

ха 161.2 6.8 10.1 238.8 1493.0 - 1748.7 - - 
1909.
9 

25.5 - 44.8 

куб.м 7020 - - 9970 92225 - 102195 - - 
10921
5 

34.9 - - 

всичко 
иглолистни 

ха 161.2 6.8 10.1 238.8 1493.0 - 1748.7 - - 
1909.
9 

25.5 - 44.8 

куб.м 7020 - - 9970 92225 - 102195 - - 
10921
5 

34.9 - - 

Буков В ЗСпФ 
ха 762.4 - 20.3 730.5 205.9 28.9 985.6 - - 

1748.
0 

23.3 - - 

куб.м 40355 - 110 27410 10415 970 38905 - - 79260 25.3 - - 

Буков Ср 
ЗСпФ 

ха 368.4 - 44.0 535.6 282.1 - 861.7 - - 
1230.
1 

16.4 - - 

куб.м 18795 - - 19490 11000 - 30490 - - 49285 15.8 - - 

Широколистен 
В ЗСпФ 

ха - 0.4 0.3 3.3 3.8 - 7.8 - - 7.8 0.1 - - 

куб.м - - - 80 115 - 195 - - 195 0.1 - - 

Габъров ЗСпФ 
ха - - 2.2 65.5 4.2 - 71.9 - - 71.9 1.0 - - 

куб.м - - 70 3770 215 - 4055 - - 4055 1.3 - - 

Всичко 
широколистн
и 
високостъбле
ни ЗСпФ 

ха 1130.8 0.4 66.8 1334.9 496.0 28.9 1927.0 - - 
3057.
8 

40.8 - - 

куб.м 59150 - 180 50750 21745 970 73645 - - 
13279
5 

42.4 - - 

всичко 
широколистн
и 
високостъбле

ха 1130.8 0.4 66.8 1334.9 496.0 28.9 1927.0 - - 
3057.
8 

40.8 - - 

куб.м 59150 - 180 50750 21745 970 73645 - - 13279 42.4 - - 
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Стопански 
класове 

мерни 
единиц

и 

ВЪЗОБ
Н. 

СЕЧИ 

освет
л. 

прочист
ка 

прорежда
не 

пробир
ка 

селекцион
на 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕД

НИ 

общо 
санитар

ни 

ВСИЧКО 
ТЕХНИЧЕС

КИ 

ОБЩ
О 

% 
ОТГЛЕЖДА

НЕ НА 
ПОДРАСТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

ни 5 

Буков В П 
ЗСпФ 

ха 284.8 - - 28.8 300.5 - 329.3 - - 614.1 8.2 - - 

куб.м 13505 - - 980 10365 - 11345 - - 24850 7.9 - - 

Смесен СрН П 
ЗСпФ 

ха 92.7 - 7.7 75.4 11.4 - 94.5 - - 187.2 2.5 1.4 25.0 

куб.м 3120 - - 860 240 - 1100 - - 4220 1.3 - - 

Габъров В П 
ЗСпФ 

ха 14.6 - - 9.9 112.4 - 122.3 - - 136.9 1.8 - 4.6 

куб.м 430 - - 330 3435 - 3765 - - 4195 1.3 - - 

Буков СрН П 
ЗСпФ 

ха 159.8 - 1.8 99.5 23.2 - 124.5 - - 284.3 3.8 - 42.1 

куб.м 4795 - - 3565 575 - 4140 - - 8935 2.9 - - 

Церов П ЗСпФ 
ха 5.2 - - - - - - - - 5.2 0.1 1.0 - 

куб.м 110 - - - - - - - - 110 - - - 

Дъбов СрН П 
ЗСпФ 

ха 941.2 - 4.3 42.7 11.1 - 58.1 - - 999.3 13.3 137.0 316.6 

куб.м 18915 - - 455 230 - 685 - - 19600 6.3 - - 

Габъров СрН 
П ЗСпФ 

ха 166.5 - 0.7 51.7 - - 52.4 - - 218.9 2.9 - 19.6 

куб.м 4460 - - 1060 - - 1060 - - 5520 1.8 - - 

Смесен В П 
ЗСпФ 

ха - - - 11.6 23.0 - 34.6 - - 34.6 0.5 - - 

куб.м - - - 390 920 - 1310 - - 1310 0.4 - - 

Всичко 
издънкови за 
превръщане 
ЗСпФ 

ха 1664.8 - 14.5 319.6 481.6 - 815.7 - - 
2480.
5 

33.1 139.4 407.9 

куб.м 45335 - - 7640 15765 - 23405 - - 68740 22.0 - - 

всичко 
издънкови за 
превръщане 

ха 1664.8 - 14.5 319.6 481.6 - 815.7 - - 
2480.
5 

33.1 139.4 407.9 

куб.м 45335 - - 7640 15765 - 23405 - - 68740 22.0 - - 

Акациев ЗСпФ 
ха 45.2 - - - - - - - - 45.2 0.6 - - 

куб.м 2100 - - - - - - - - 2100 0.7 - - 

Всичко 
нискостъблен
и ЗСпФ 

ха 45.2 - - - - - - - - 45.2 0.6 - - 

куб.м 2100 - - - - - - - - 2100 0.7 - - 

всичко 
нискостъблен
и 

ха 45.2 - - - - - - - - 45.2 0.6 - - 

куб.м 2100 - - - - - - - - 2100 0.7 - - 

ВСИЧКО 
ПОЛЗВАНЕ 

ха 3002.0 7.2 91.4 1893.3 2470.6 28.9 4491.4 - - 
7493.
4 

100.
0 

139.4 452.7 

куб.м 113605 - 180 68360 129735 970 199245 - - 
31285
0 

100.
0 

- - 

 

 

Таблица № 100 
Размер на ползуването по площ, запас и вид на сечта и местообитания 

Зона Натура:  BG0001493 (Централен Балкан буфер) 

Местообитан
ия 

мерни 
единиц

и 

ВЪЗОБ
Н. 

СЕЧИ 

освет
л. 

прочист
ка 

прорежда
не 

пробир
ка 

селекцион
на 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕД

НИ 

общо 
санитар

ни 

ВСИЧКО 
ТЕХНИЧЕС

КИ 
ОБЩО % 

ОТГЛЕЖД
АНЕ НА 

ПОДРАСТ
А 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

91CA 
ха - - - - 13.8 - 13.8 - - 13.8 0.2 - - 

куб.м - - - - 530 - 530 - - 530 0.3 - - 

всичко 
иглолистни 

ха - - - - 13.8 - 13.8 - - 13.8 0.2 - - 

куб.м - - - - 530 - 530 - - 530 0.3 - - 

9130 
ха 922.1 - 62.0 1107.0 311.9 - 1480.9 - - 2403.0 43.3 - - 

куб.м 46350 - 110 41130 13340 - 54580 - - 100930 50.0 - - 

9150 
ха 182.4 - 2.2 126.1 171.4 - 299.7 - - 482.1 8.7 - - 

куб.м 11100 - - 4865 7800 - 12665 - - 23765 11.8 - - 

9170 
ха 3.8 - 2.2 68.3 4.2 - 74.7 - - 78.5 1.4 - - 

куб.м 140 - 70 3810 215 - 4095 - - 4235 2.1 - - 

91M0 
ха - 0.4 0.1 - - - 0.5 - - 0.5 - - - 

куб.м - - - - - - - - - - - - - 

91W0 
ха 22.5 - 0.1 30.2 4.7 28.9 63.9 - - 86.4 1.6 - - 

куб.м 1560 - - 865 275 970 2110 - - 3670 1.8 - - 

всичко 
широколистн
и 
високостъбле
ни 

ха 1130.8 0.4 66.6 1331.6 492.2 28.9 1919.7 - - 3050.5 55.0 - - 

куб.м 59150 - 180 50670 21630 970 73450 - - 132600 65.7 - - 
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Местообитан
ия 

мерни 
единиц

и 

ВЪЗОБ
Н. 

СЕЧИ 

освет
л. 

прочист
ка 

прорежда
не 

пробир
ка 

селекцион
на 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕД

НИ 

общо 
санитар

ни 

ВСИЧКО 
ТЕХНИЧЕС

КИ 
ОБЩО % 

ОТГЛЕЖД
АНЕ НА 

ПОДРАСТ
А 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

9110 
ха - - - 6.2 - - 6.2 - - 6.2 0.1 - - 

куб.м - - - 190 - - 190 - - 190 0.1 - - 

9130 
ха 100.0 - - 28.9 90.9 - 119.8 - - 219.8 4.0 - 1.5 

куб.м 4495 - - 1160 2590 - 3750 - - 8245 4.1 - - 

9150 
ха 342.7 - - 56.1 229.1 - 285.2 - - 627.9 11.3 - 40.6 

куб.м 13765 - - 2095 8100 - 10195 - - 23960 11.9 - - 

9170 
ха 1062.1 - 12.7 185.4 149.5 - 347.6 - - 1409.7 25.4 111.2 307.1 

куб.м 24295 - - 3135 4615 - 7750 - - 32045 15.9 - - 

91M0 
ха 158.1 - - 16.6 2.4 - 19.0 - - 177.1 3.2 28.2 58.7 

куб.м 2740 - - 150 40 - 190 - - 2930 1.5 - - 

91W0 
ха 1.9 - 1.8 26.4 9.7 - 37.9 - - 39.8 0.7 - - 

куб.м 40 - - 910 420 - 1330 - - 1370 0.7 - - 

всичко 
издънкови за 
превръщане 

ха 1664.8 - 14.5 319.6 481.6 - 815.7 - - 2480.5 44.7 139.4 407.9 

куб.м 45335 - - 7640 15765 - 23405 - - 68740 34.1 - - 

ВСИЧКО 
ПОЛЗВАНЕ 

ха 2795.6 0.4 81.1 1651.2 987.6 28.9 2749.2 - - 5544.8 100.0 139.4 407.9 

куб.м 104485 - 180 58310 37925 970 97385 - - 201870 100.0 - - 

 
 

1.3.2. Залесявания 
 
Общо залесяване е предвидено на площ от 0.4 ха хектара. Основната почвоподготовка при 

планиране на залесяванията е ръчната. Изборът се определя от големите наклони и плитките 
почви в местата предвидени за залесяване. Основна ръчна почвоподготовка са ръчните тераси 
- 0.4 хектара, или 100,0% от площта за залесяване. Това се обяснява с факта, че преобладават 
залесяванията върху плитки почви, а в случаите когато почвите са с дълбочина над 30 см, то 
големите наклони или разпокъсаността на обектите не позволява използването на 
механизирана почвоподготовка.  

При избора на дървесни видове за залесяване са взети предвид условията на месторастене 
и стопанската изгода, като е използван подходящият за конкретните месторастения състав. 

Планирано е ново залесяване с площ 0.1 ха, за което ще са необходими 0.3 хил.бр. 
смърчови фиданки и залесяване в зрели гори на площ 0.3 ха с черен бор, за което ще са 
необходими 1.0 хил.бр. фиданки. 

 

Таблица № 101 
Разпределение на предвидената през десетилетието площ за залесяване 

и на необходимия посадъчен материал по дървесни видове 
 

Зона Натура:  BG0001493 (Централен Балкан буфер) 
 

Дървесен вид 

Залесяване Посадъчен материал 

ново залесяване в зрели гори Всичко 
% 

фиданки на 1 ха фиданки всичко 

хектари хиляди броя 

Смърч 0.1 0.0 0.1 25.0 2.7 0.3 

Черен бор 0.0 0.3 0.3 75.0 3.3 1.0 

всичко 0.1 0.3 0.4 100.0 - 1.3 

 

1.3.3. Паша 
 

Общата площ, върху която се забранява паша е 4777.1 ха. В таблица № 102  е показано как 
се разпределя тя по горскостопански участъци. 

 

                                                  Таблица № 102 
Размер на площта, забранена за паша 

Зона Натура:  BG0001493 (Централен Балкан буфер) 

  
Обща 
площ 

Забранена 
площ за 

% 
от общата 
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ха паша 
ха 

площ 

ГСУ 2 6156.4 4612.5 38.2 

ГСУ 4 5933.3 4282.9 35.4 

всичко 12089.7 8895.4 73.6 

 
 

1.4. Оптимален подходящ състав 
             

В Защитена зона „Централен Балкан буфер” целта на стопанисване на горите е 
възстановяване на характерната за района широколистна дървесна растителност, което е 
видно от таблица № 103. 

 
 

Таблица № 103 
Сравнение на площта по дървесни видове в сегашния и  

подходящия състав 
Зона Натура:  BG0001493 (Централен Балкан буфер) 

 

дървесни видове 

СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

ха % ха % ха % 

Бял бор 528.7 4.7 527.7 4.7 529.5 4.7 

Смърч 864.6 7.6 861.0 7.6 861.0 7.6 

Черен бор 481.2 4.2 491.9 4.3 492.2 4.3 

Ела 86.3 0.8 86.9 0.8 86.9 0.8 

Бяла мура 0.7 - 0.7 - 0.7 - 

Черна мура 0.2 - 0.2 - 0.2 - 

Дуглазка 63.1 0.5 63.4 0.6 63.4 0.6 

Лиственица 2.0 - 2.0 - 2.0 - 

Бук 5390.7 47.3 5388.4 47.3 5392.0 47.3 

Зимен дъб 1626.5 14.3 1644.3 14.4 1652.1 14.5 

Благун 10.4 0.1 19.6 0.2 19.6 0.2 

Цер 22.2 0.2 22.1 0.2 22.1 0.2 

Габър 1201.5 10.6 1203.9 10.6 1203.9 10.5 

Бряст 2.8 - 2.4 - 2.4 - 

Топола 0.5 - 0.5 - 0.5 - 

Трепетлика 19.0 0.2 13.6 0.1 13.6 0.1 

Явор 143.1 1.3 142.6 1.2 142.6 1.3 

Бреза 27.1 0.3 24.5 0.2 24.5 0.2 

Мъждрян 123.6 1.1 116.5 1.0 116.5 1.0 

Орех 1.5 - 1.6 - 1.6 - 

Акация 65.7 0.6 66.0 0.6 66.0 0.6 

Космат дъб 22.7 0.2 20.4 0.2 20.4 0.2 

Келяв габър 513.1 4.5 500.2 4.4 500.2 4.4 

Атласки кедър 4.5 - 5.0 0.1 5.0 - 

Брекина 2.9 - 2.9 - 2.9 - 

Полски бряст 1.0 - 1.1 - 1.1 - 

Върба 0.7 - 0.7 - 0.7 - 

Бяла върба 1.1 - 1.1 - 1.1 - 

Воден габър 138.8 1.2 134.3 1.2 134.3 1.2 

Черна елша 6.1 - 5.9 - 5.9 - 
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дървесни видове 

СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

ха % ха % ха % 

Ива 4.1 - 1.6 - 1.6 - 

Клен 12.9 0.1 12.9 0.1 12.9 0.1 

Леска 0.5 - 0.4 - 0.4 - 

Сребролистна липа 6.4 0.1 10.6 0.1 10.6 0.1 

Скоруша - - 0.4 - 0.4 - 

Череша 0.6 - - - - - 

Шестил 2.3 - 1.9 - 1.9 - 

Планински ясен 14.3 0.1 14.2 0.1 14.2 0.1 

Дива череша 0.1 - 0.1 - 0.1 - 

  

всичко 11393.5 100.0 11393.5 100.0 11407.0 100.0 

 

    1.5. Противопожарни мероприятия 

 
Всички мероприятия за защита на горските територии от пожари са планирани съгласно 

Закон за горите от 2011 г. (чл. 136), изм. и доп., ДВ бр. 60 от 07.08.2015 г., в сила от 
07.08.2015 г., Наредба № 18 от 5.10.2015 г. (ДВ бр.82 от 2015 г.) и са спазени изискванията на 
новата Наредба № 8/11.05.2012 год. на МЗХ при планирането на дейностите по опазване на 
горите от пожари.  

Противопожарните дялове са обособени от участъци с еднакъв клас на пожарна опасност 
и са показани на стопанска карта в мащаб 1:25000 - съществуващите противопожарни 
мероприятия с черен цвят и новопланираните със син цвят. На същите карти са оцветени и 
класовете на пожарна опасност: с червен цвят - І клас, с жълт цвят - ІІ клас, със зелен цвят - III 
клас, както и пътищата за движение на противопожарна техника - с червена непрекъсната линия. 
Всички водни площи са оцветени със светлосин цвят. На картите са нанесени и всички 
съществуващи и планирани противопожарни мероприятия: бариерни прегради, лесокултурни 
прегради, минерализовани ивици, водоизточници за противопожарни нужди, места за палене на 
огън, места за паркиране и почивка и други. 

 

Горите стопанисвани от ТП ДЛС “Мазалат” са разделени според степента на пожарен риск в 
три класа: 

 

Таблица № 104 

Разпределение на общата площ по класове на  
пожарна опасност и ГСУ 

Зона Натура:  BG0001493 (Централен Балкан буфер) 

Tериториален 
обхват 

Kласове на пожарна 
опасност 

Всичко 
I клас 

висока 
II клас 
средна 

III клас 
ниска 

хектари 

ГСУ 2 
площ 454.0 2291.0 3411.4 6156.4 

проценти 3.8 19.0 28.2 51.0 

  

ГСУ 4 
площ 199.4 1837.8 3896.1 5933.3 

проценти 1.6 15.2 32.2 49.0 

  

ВСИЧКО 
площ 653.4 4128.8 7307.5 12089.7 

проценти 5.4 34.2 60.4 100.0 
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Към I клас с висока пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и култури 

на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения с височина до 8 метра, насаждения със 
съхнещи ветровални и снеговални петна, непочистени сечища и пожарища, както и 
намиращите се в съседство голи площи с гъста и висока тревна покривка, с обща площ   653.4  
ха (5.4 %). 

 

Към II клас със средна пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и 
култури на свежи до сухи месторастения, както и всички широколистни дървостои на много 
сухи, сухи и сухи до свежи месторастения. Тук са отнесени и незалесените голи площи с гъста и 
висока тревна покривка. Общата площ на териториите, отнесени към този клас е 4128.8 ха 
(34.2%). 

 
Към III клас с ниска пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и 

култури на свежи до влажни и влажни месторастения, както и всички широколистни дървостои 
на свежи до сухи, свежи, свежи до влажни и влажни месторастения и намиращите се в 
съседство голи площи, отнесени към този клас са 7307.5 ха  (60.4%). 

 
При определяне класовете на пожарна опасност са взети предвид следните таксационни 

характеристики: 
- за иглолистни - участие на дървостоя; пълнота; процент на покритие на площта с подлес и 

храсти от следните видове - келяв габър, трънка, шипка, мъждрян; месторастене. 
- за широколистни - процент на покритие с подлес и храсти, като изброените по-горе 

видове, месторастене.  
- за незалесени площи - покритие и големина на тревната покривка и месторастенето. 
За по-прецизно определяне на класовете на пожарна опастност, според приложение 40, към 

чл.137, ал.2 от Наредба № 18 то е извършено по подотдели (насаждения). 
 
Основните фактори за възникване на горските пожари са: небрежна, непредпазлива или 

умишлена дейност на човека или природни явления. 
Най-честите причини са следните: 
 Изгаряне на треви и храсти при почистване на ливади и ниви, които граничат непосредствено 

с гора; 
 Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове; 
 Небрежно боравене с огън от работници, пастири, туристи; 
 Техническа неизправност на машини и превозни средства, работещи в гората; 
 Самозапалване на лесно запалими вещества и материали; 
 Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до 

горите; 
 Самозапалване на сухи треви или дървета при природни явления (мълнии). 

 

1.5.1. Бариерни прегради  

Това са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Бариерни прегради 
могат да бъдат и естествени прегради за огъня - реки, скали, и други, както и  съоръжения, 
построени за други цели(пътища, напоителни канали, просеки за линейни  съоръжения, ловни 
просеки и др.), отговарящи на посочените изисквания. 

Широчината на бариерните прегради е 15-20 метра (без това да важи за естествените 
такива) и се залагат през 5 км в горските територии от I клас на пожарна опасност, през 10 км в 
горските територии от II клас на пожарна опасност и през 15 км в горските територии от III клас 
на пожарна опасност. Съществуващи на територията на цялото стопанста са 60 км бариерни 
противопожартни прегради,от тях приблизително 25 км попадат в площтта на защитената 
зона,проектиране на нови бариерни прегради не се предвиждат.  

 

1.5.2. Лесокултурни прегради  

Това са просеки, почистени от суха растителност с ширина от 6-15 м, които се залагат през  
до 2 км в горските територии от I клас на пожарна опасност, през 2 до 5 км. в горските 
територии от II клас на пожарна опасност и през 5 до 7 км в горските територии от III клас на 
пожарна опасност.Наличните лесокултурни прегради са 350 км. Всички противопожарни 
просеки следва на няколко години (минимум два пъти през периода на действие на плана) да 

http://money.bg/news/id_1874891337
http://money.bg/news/id_1874891337
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се почистват, като за целта се заделят средства в годишните разчети около120 км попадат в 
площтта на защитената зона,проектиране на нови лесокултурни прегради не се предвиждат.,.  
Съществуващите лесокултурни прегради са означени на противопожарните карти съответно с 
черен цвят съгласно Наредба № 8. 

 

1.5.3. Минерализовани ивици  

Това са незалесени ивици с ширина от 1.5 до 3 м, където горската покривка е отстранена до 
минералният почвен слой. Проектират се по средата на незалесените прегради, по 
периферията на пожарозащитните пояси, както и за отделяне от вилни и работни земи, 
стопански и жилищни сгради, промишлени предприятия, сметища, пътища, ж.п. линии и др. На 
територията на ДЛС „Мазалат „съществуват 72.7 км,около 27 км попадат в площтта на 
защитената зона,проектиране на нови минееализовани ивици не се предвиждат. 

 

1.5.4. Предупредителни табели и плакати с противопожарно съдържание  

Предвижда се да се поставят на входовете в по-големи горски масиви и пътища независимо 
от класа на пожарна опасност на пътя. Общият им брой е 20 като точното им местоположение 
ще е определено от служителите на стопанството, съвместно с противопожарната служба. 

Предупредителните табели трябва да се обозначат съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 година. 
При тяхното захабяване, повреда или изчезване следва да бъдат своевременно подменени. 

 

1.5.5. Санитарни мероприятия край пътища и жп линии  

Лицата, стопанисващи пътищата, които минават през и/или покрай горските територии, са 
длъжни да изпълняват противопожарни мерки - сервитутите им да се поддържат чисти от сухи 
треви, дървесни отпадъци и други горими материали и да спазват изискванията към пътищата 
и местата за спиране и паркиране на превозни средства.  

 

1.5.6. Устройство на места за паркиране и палене на огън  

На територията на стопанството има  достатъчно обособени места за паркиране и палене на 
огън,които са обозначени със табели на терена .  

 

1.5.7 Водоизточници за противопожарни нужди  

Във всеки горскостопански участък трябва да има на подходящи и достъпни места (Във всеки 
горскостопански участък трябва да има на подходящи и достъпни места (водоизточници с 
подстъп) за зареждане на противопожарна техника. Площадките с водоизточниците трябва да 
се обозначат съгласно Наредба №8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските  
територии от пожари. На територията на ловното стопанство  съществуват 16 броя 
водоизточници,които служат при пожар и за площите попадащи в защитената зона, към 
които  сa изградени площадки (подстъпи) към тях .За нуждите на опазването на горите от 
пожари могат да се използват и пожарните хидранти в населените места с водопроводна 
мрежа (Гр.Павел Баня ,и всички налични в селата към община Павел Баня и община 
Казанлък) .Водоизточниците са достатъчни за противопожарните нужди,не се планира 
изграждането на нови водоизточници. 

 
 

1.5.8. Пътища за движение на противопожарни автоцистерни  

 
На картите за защита от пожари пътищата за придвижването на противопожарната техника 

(тежка и високопроходима) са показани със съответен цвят.  

 

Изискванията към пътищата за движение на противопожарни автоцистерни са: 
- надлъжен наклон не по-голям от 17 градуса (30 %), напречен наклон 6 %, обща 
товароносимост 18 т, натоварване на ос 14 т, ширина на платното минимум 5.5 - 6 м; 
- на всеки 300 - 500 м се предвижда уширение на платното до 6 - 7 м, което служи за 
разминаване на автоцистерните, когато това не е възможно при съществуващата ширина на 
платното. На всеки 3-5 км при липса на подходящи места се проектират площадки за обръщане 
с размери 12 х 12 м; 
- не се проектират за движение на противопожарни автоцистерни пътища без изход с дължина 
по-голяма от 500 м; 
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- гъстота на пътната мрежа, използвана за движение на противопожарни автоцистерни 
минимум 0.5 км/100 ха за всеки стопански участък. 

 

1.5.9. Площадки за кацане на авиационна техника  

На територията на стопанството се изпозват  две хеликоптерни площадки в местността 
Узана и селскостопанското летище до село Асен. 

 

1.5.10. Телефонни постове  

На територията на стопанството мобилните оператори са изградили мрежи с добро 
покритие. 

 

1.5.11. Места за обръщане на противопожарна техника  

В горските територии такива места са бивши временни складове, поляни, кръстовища на 
черните автомобилни пътища и уширения за разминаване. Тези места са обозначени съгласно 
Наредба № 8 от 11.05.2012 г. на противопожарните карти в М 1:25 000.  

 

 

1.5.12. Депа за противопожарен инвентар  

В ТП ДЛС “Мазалат” има шест противопожарни депа намиращи се в сградата на I ГСУ 
Александрово,Горски пунк Лешница,бунгало На ДЛС „Мазалат“ в с. Осетеново,разсадника в гр. 
Павел баня и административната сграда на стопанството в с.Горно сахране, които трябва да се 
поддържат в съответствие с Наредба № 8/11.05.2012 г, на Министерството на земеделието и 
храните за условията и реда за защита на горските територии от пожари. и те трябва да 
съдържат: 4 бр. гръбни пръскачки, 4 бр. кофи за вода, 10 бр. лопати, 4 бр. брадви, 4 бр. кирки, 
20 бр. тупалки, 4 бр. моторни триона, един съд с вместимост 200 л, 5 бр.мотики, 1 бр. моторна 
помпа, 5 бр. съдове за питейна вода с вместимост 10л, 5 бр. железни гребла, 5 бр. ел.фенери, 
радиостанции – 4 броя,  200 – метров шланг със струйник и сечение, съобразно използваните 
противопожарни  и помпи – 1 бр,облекло за гасаческите групи. 

 

1.5.13.  Организиране на патрулно -наблюдателна служба  

На територията на ТП ДГС “Мазалат” ” има изграждена  кула за противопожарно 
наблюдение в отдел  312 7.РДГ „Стара Загора“ кандидаства по проек с външно финансиране за 
изграждане на  2 броя противопожарни кули АНС(автоматични наблщдателни станции) на 
територията на ДЛС „Мазалат“ в следните отдели и подотдели 248 „м“ и 312 „7“ със следните 
координати: с.ш.420 29‘8‘.88“ и.д. 25013’49.15“/ с.ш.420 34‘57.37“ и.д. 25011’23.93“. 

   

1.514.  Превенция срещу пожари  

 
РС ПБЗН се намират в град Павел баня и град Казанлък. При установяване на пожар 

незабавно да се информират противопожарните служби. През пожароопасния сезон връзката с 
тях се осъществява чрез дежурства, давани от служители на стопанството, снабдени с мобилни 
телефони, МПС и съответния оперативен план. Всички предвидени противопожарни 
мероприятия ще се реализират от ТП ДЛС “Мазалат” само в горите държавна собственост. При 
установяване на пожар, незабавно трябва да се информират противопожарните служби. 
Организацията на гасене да става по ежегодно изготвян план-график в ТП ДЛС “Мазалат”. 

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. ръководството на ТП ДЛС “Мазалат”  
трябва ежегодно, преди обявяването на пожароопасния сезон, да изготви план за защита на 
горските територии от пожари, които освен посочените по-горе методи и средства за 
предотвратяване, наблюдение и борба с пожари в горските територии, да съдържа описание на 
конкретните действия, насочени към предотвратяване на факторите, създаващи опасност от 
пожари (както е посочено в Наредба № 8). 

Необходимо е всички служители и горски работници на ТП ДЛС “Мазалат”  периодично да се 
инструктират и запознават с Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на 
горските територии от пожари. 

 
Набелязаните мероприятия са достатъчни за предотвратяването, а при нужда и за бързото 

потушаване на евентуално възникнали пожари, но трябва да се изпълнят за срок до 5 (пет) 
години от влизане в сила на ГСП. 
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1.6. Ловностопански мероприятия 
 

За лова и риболова на територията на ДЛС “Мазалат” за съответния ГСП е изработен 
ловоустройствен поект, подвързан в отделен том и представляващ неразделна част от 
горскостопанския план. 

 

2. ЗАЩИТЕНA ЗОНA „ЯЗОВИР КОПРИНКА” BG 0000261 

 

2.1. Площ на зоната и статут  
 

Зоната е в съответствие с Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията. обявена съгласно чл.6, 
ал.1, т.1 и 2 от ЗБР) Директива  92 /43 ЕЕС и е обявена с РМС №.122 от 02.03.2007 г. 
Разпределението на общата площ на Защитената зона в ТП ДЛС “Мазалат” по вид на земите и 
вид на горите е показано в таблица № 105. 

Таблица № 105 
Разпределение на общата площ по вид на земите и вид на горите 

 

Зона Натура: BG0000261 (Язовир Копринка) 

Вид на земите иглолистни 
широкол. 

високостъблени 
изд.за 

превръщане 
нискостъблени Всичко Процент 

естествен произход 
0.4-1.0 

- 42.0 33.4 0.2 75.6 26.3 

склопени култури 59.2 62.2 - 3.3 124.7 43.4 

несклопени култури - 4.9 - - 4.9 1.7 

естествен произход 
0.1-0.3 

- 0.4 - 0.9 1.3 0.4 

изредени култури - 8.3 - - 8.3 2.9 

всичко насаждения 59.2 117.8 33.4 4.4 214.8 74.7 

клек - - - - - - 

всичко залесена 
площ 

59.2 117.8 33.4 4.4 214.8 74.7 

сечище - 6.6 - - 6.6 2.3 

пожарище - - - - - - 

голина - 14.0 - - 14.0 4.9 

всичко 
незал.дървопр. 

- 20.6 - - 20.6 7.2 

поляна 29.8 4.0 0.5 - 34.3 12.0 

дворно място - 0.3 - - 0.3 0.1 

просека 0.5 0.8 0.5 - 1.8 0.6 

река - 7.4 5.9 - 13.3 4.7 

разливище - - 1.5 - 1.5 0.5 

микроязовир - 0.3 - - 0.3 0.1 

автомобилен път III 
категория 

- - 0.1 - 0.1 - 

автомобилен път IV 
категория 

- 0.2 - - 0.2 0.1 

всичко недървопр. 
площ 

30.3 13.0 8.5 - 51.8 18.1 

всичко устроена 
площ 

89.5 151.4 41.9 4.4 287.2 100.0 

в т.ч. дървопр. 
площ 

59.2 138.4 33.4 4.4 235.4 81.9 
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В защитената зона попадат следните отдели и подотдели на ТП ДЛС “Мазалат“: 

Зона Натура 
2000 

Списък подотдели 

BG0000261 
Язовир 
Копринка 

180  а, б, ж; 181  а, б, в, г, д, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 
182  а, б, в, г, д, е, ж, з, и, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, г1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17; 
515  в, г, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, я, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 1254  

а, б, в, д, е, ж, з, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

2.2. Местообитания  
 

В Защитена зона „Язовир Копринка” са установени следните  местообитания: 
 

Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

91Е0 181: д, к, с, т, у, ф; 182: в, и, м, н, п, т, у, г1; 1254: д, е 15.9 

ВСИЧКО 15.9 

 

Таблица № 106 
Разпределение на площта по местообитания и вид на горите в т.ч. ГФС и ГВКС.3 

Зона Натура: BG0000261 (Язовир Копринка) 
 

Местообитания 

иглолистни 
широкол. 

високостъблени  
изд.за 

превръщане 
нискостъблени Всичко 

% 

в т.ч. ГФС в т.ч. ГВКС.3 

ха ха 

% от 
площта 

на 
местооби- 

танието 

ха 

% от 
площта 

на 
местооби- 

танието 

общо 91Е0 - 15.9 - - - 15.9 100.0 - - 8.0 50.3 

  

ВСИЧКО - 15.9 - - - 15.9 100.0 - - 8.0 50.3 

 
 
Разпределение на площта по местообитания и ГВКС3(ГФС)  
Зона Натура: BG0000261 (Язовир Копринка) 
 

Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

91Е0 182: в, и, п 8.0 

ВСИЧКО 8.0 

 

2.3. Планирани лесовъдски мероприятия 
 

2.3.1. Сечи 
 

За десетилетието на територията на Защитена зона „Язовир Копринка”, са планирани 
възобновителни сечи на обща площ  24.3 ха (8.5 % от залесената площ на зоната).  

В таблица №107  е показано разпределението на възобновителните сечи през 
десетилетието по вид на сечта за защитената зона. 

При извеждане на възобновителните сечи да се оставят единични хралупести или групи от 
стари дървета - подходящи за укрития на птици и бозайници, както и да се поддържа мъртва 
дървесина от 8 до 10 на сто от запаса на насажденията, с изключение на насажденията от 
първи и втори клас на пожароопасност.  

Също така да се запазват най-малко 3 - 5 бр. дървета на хектар с диаметър над 20 см на 
височина 130 см с цел осигуряване на биотопна дървесина. 
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Таблица № 107 
Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч 

през десетилетието по вид на сечта 
 

Зона Натура: BG0000261 (Язовир Копринка) 

Стопански 
класове 

постепенна 
Ф1 

постепенна 
Ф2 

постепенна 
ОФ 

постепенно 
котловинна 

групово 
постепенна 

неравномерно 
постепенна 

гола 
за 

топола 

гола 
за 

акация 

общо 
гола 

ОБЩО % 

Широколистен 
В 

- - - - - - 23.4 - 23.4 23.4 96.3 

Акациев - - - - - - - 0.9 0.9 0.9 3.7 

Всичко ЗСпФ - - - - - - 23.4 0.9 24.3 24.3 100.0 

всичко СтФ - - - - - - - - - - - 

ОБЩО - - - - - - 23.4 0.9 24.3 24.3 100.0 

ПОЛЗВАНЕ 
(БЕЗ КЛОНИ) 

- - - - - - 1890 5 1895 1895   

ПОЛЗВАНЕ 
(С КЛОНИ) 

- - - - - - 2200 5 2205 2205   

 
Забележка: В насажденията с местообитание 91Е0 182 в, и, п; няма предвидени възобновителни сечи. 

 
В таблица №14   е показан размерът на ползването по площ, запас и вид на сечта общо за 

защитената зона. 

Таблица №108 
Размер на ползването по площ, запас и вид на сечта 

 
Зона Натура: BG0000261 (Язовир Копринка) 

 

Стопански 
класове 

мерни 
единиц

и 

ВЪЗОБ
Н. 

СЕЧИ 

освет
л. 

прочист
ка 

прорежда
не 

пробир
ка 

селекцион
на 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕД

НИ 

общо 
санитар

ни 

ВСИЧКО 
ТЕХНИЧЕС

КИ 

ОБЩ
О 

% 

ОТГЛЕЖД
АНЕ НА 

ПОДРАСТ
А 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

Черборови 
култури ЗСпФ 

ха - - - - 19.5 - 19.5 - - 19.5 44.5 - - 

куб.м - - - - 785 - 785 - - 785 29.3 - - 

Всичко 
иглолистни 
ЗСпФ 

ха - - - - 19.5 - 19.5 - - 19.5 44.5 - - 

куб.м - - - - 785 - 785 - - 785 29.3 - - 

всичко 
иглолистни 

ха - - - - 19.5 - 19.5 - - 19.5 44.5 - - 

куб.м - - - - 785 - 785 - - 785 29.3 - - 

Широколистен 
В ЗСпФ 

ха 23.4 - - - - - - - - 23.4 53.4 - - 

куб.м 1890 - - - - - - - - 1890 70.5 - - 

Всичко 
широколистн
и 
високостъбле
ни ЗСпФ 

ха 23.4 - - - - - - - - 23.4 53.4 - - 

куб.м 1890 - - - - - - - - 1890 70.5 - - 

всичко 
широколистн
и 
високостъбле
ни 

ха 23.4 - - - - - - - - 23.4 53.4 - - 

куб.м 1890 - - - - - - - - 1890 70.5 - - 

Акациев ЗСпФ 
ха 0.9 - - - - - - - - 0.9 2.1 - - 

куб.м 5 - - - - - - - - 5 0.2 - - 

Всичко 
нискостъблен
и ЗСпФ 

ха 0.9 - - - - - - - - 0.9 2.1 - - 

куб.м 5 - - - - - - - - 5 0.2 - - 

всичко 
нискостъблен
и 

ха 0.9 - - - - - - - - 0.9 2.1 - - 

куб.м 5 - - - - - - - - 5 0.2 - - 

ВСИЧКО 
ПОЛЗВАНЕ 

ха 24.3 - - - 19.5 - 19.5 - - 43.8 100.0 - - 

куб.м 1895 - - - 785 - 785 - - 2680 100.0 - - 

 
Забележка: В насажденията с местообитание 91Е0 182 в, и, п; няма предвидени сечи. 
 

 

2.3.2. Залесявания 
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Предвидено е залесяване с I214 - клон топола след гола сеч за тополата на площ 26.5 ха в 
следните подотдели: №№ 181 б, в, г, ж, и, н, о; 182 д, о, с; 515 с, у; след механизирана 
почвоподготовка- орни пояси. За залесяването ще са необходими 13.3 хил. бр. резници. 

 

Таблица № 108 

Разпределение на предвидената през десетилетието площ за залесяване и на 
необходимия посадъчен материал по дървесни видове 

Защитена зона  BG0000261 (Язовир Копринка) 

Дървесен вид 

Залесяване Посадъчен материал 

след гола сеч Всичко 
% 

фиданки на 1 ха фиданки всичко 

хектари хиляди броя 

тп I-214 26.5 26.5 100.0 0.5 13.3 

всичко 26.5 26.5 100.0 - 13.3 

 

2.3.3. Паша 
 

Общата площ, върху която се забранява паша е 263.2. В таблица №109  е показано как се 
разпределя тя по горскостопански участъци. 

 

Таблица № 109 
Размер на площта, забранена за паша 

 

Зона Натура: BG0000261 (Язовир Копринка) 

 

  
Обща 
площ 

ха 

Забранена 
площ за 

паша 
ха 

% 
от общата 

площ 

ГСУ 2 65.7 45.1 15.7 

ГСУ 3 64.0 64.0 22.3 

ГСУ 4 157.5 154.1 53.7 

всичко 287.2 263.2 91.7 

 

2.4. Оптимален подходящ състав 
             

В Защитена зона „Язовир Копринка” целта на стопанисване на горите е възстановяване на 
характерната за района широколистна дървесна растителност, което е видно от таблица №110 
. 

 

Таблица № 110 
Сравнение на площта по дървесни видове в сегашния и 

подходящия състав 
Зона Натура: BG0000261 (Язовир Копринка) 

 

дървесни видове 

СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

ха % ха % ха % 

Бял бор 7.1 3.3 7.1 3.3 7.1 3.0 

Смърч 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Черен бор 37.7 17.5 39.8 18.5 39.8 16.9 

Габър 4.3 2.0 4.3 2.0 4.3 1.8 
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Бряст 12.7 5.9 14.9 6.9 14.9 6.3 

Бреза 5.4 2.5 5.4 2.5 5.4 2.3 

Мъждрян 3.3 1.5 2.8 1.3 2.8 1.2 

Орех 36.3 16.9 22.2 10.3 22.2 9.5 

Акация 9.9 4.6 17.4 8.1 17.4 7.4 

Келяв габър 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 0.2 

Полски бряст 0.5 0.2 - - - - 

Върба 7.5 3.5 7.5 3.5 7.5 3.2 

Бяла върба 8.1 3.8 7.7 3.6 7.7 3.3 

Черна елша 24.8 11.6 24.8 11.6 24.8 10.5 

Клен 1.8 0.8 3.2 1.5 3.2 1.4 

Сребролистна липа 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8 0.3 

Череша 0.2 0.1 - - - - 

Източен чинар 0.3 0.1 0.4 0.2 0.4 0.2 

тп I-214 42.4 19.7 36.2 16.8 56.8 24.1 

тп I-37/61 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 0.2 

тп Regenerata 1.2 0.6 - - - - 

тп Vernirubens 1.4 0.6 1.4 0.6 1.4 0.6 

Бяла топола 0.1 0.1 0.1 - 0.1 0.1 

Черна топола 6.9 3.2 16.7 7.8 16.7 7.1 

Дива череша 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8 0.3 

  

всичко 214.8 100.0 214.8 100.0 235.4 100.0 

 
 

2.5. Противопожарни мероприятия 
 

Всички мероприятия за защита на горските територии от пожари са планирани съгласно 
Закон за горите от 2011 г. (чл. 136), изм. и доп., ДВ бр. 60 от 07.08.2015 г., в сила от 
07.08.2015 г., Наредба № 18 от 5.10.2015 г. (ДВ бр.82 от 2015 г.) и са спазени изискванията на 
новата Наредба № 8/11.05.2012 год. на МЗХ при планирането на дейностите по опазване на 
горите от пожари.  

Противопожарните дялове са обособени от участъци с еднакъв клас на пожарна опасност 
и са показани на стопанска карта в мащаб 1:25000 - съществуващите противопожарни 
мероприятия с черен цвят и новопланираните със син цвят. На същите карти са оцветени и 
класовете на пожарна опасност: с червен цвят - І клас, с жълт цвят - ІІ клас, със зелен цвят - III 
клас, както и пътищата за движение на противопожарна техника - с червена непрекъсната линия. 
Всички водни площи са оцветени със светлосин цвят. На картите са нанесени и всички 
съществуващи и планирани противопожарни мероприятия: бариерни прегради, лесокултурни 
прегради, минерализовани ивици, водоизточници за противопожарни нужди, места за палене на 
огън, места за паркиране и почивка и други. 

 

Горите стопанисвани от ТП ДЛС “Мазалат” са разделени според степента на пожарен риск в 
три класа: 

 

 

Таблица № 111 

Разпределение на общата площ по класове на 
пожарна опасност и гсу 

Зона Натура: BG0000261 (Язовир Копринка) 
 

Tериториален обхват 

Kласове на пожарна опасност 

Всичко I клас 
висока 

II клас 
средна 

III клас 
ниска 
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хектари 

ГСУ 2 
площ 23.7 7.7 34.3 65.7 

проценти 8.3 2.7 11.9 22.9 

  

ГСУ 3 
площ 0.0 7.6 56.4 64.0 

проценти 0.0 2.6 19.6 22.2 

  

ГСУ 4 
площ 0.0 8.9 148.6 157.5 

проценти 0.0 3.1 51.8 54.9 

  

ВСИЧКО 
площ 23.7 24.2 239.3 287.2 

проценти 8.3 8.4 83.3 100.0 

 
Към I клас с висока пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и култури 

на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения с височина до 8 метра, насаждения със 
съхнещи ветровални и снеговални петна, непочистени сечища и пожарища, както и 
намиращите се в съседство голи площи с гъста и висока тревна покривка, с обща площ   23.7  
ха (8.3 %). 

 

Към II клас със средна пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и 
култури на свежи до сухи месторастения, както и всички широколистни дървостои на много 
сухи, сухи и сухи до свежи месторастения. Тук са отнесени и незалесените голи площи с гъста и 
висока тревна покривка. Общата площ на териториите, отнесени към този клас е 24.2 ха (8.4%). 

 
Към III клас с ниска пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и 

култури на свежи до влажни и влажни месторастения, както и всички широколистни дървостои 
на свежи до сухи, свежи, свежи до влажни и влажни месторастения и намиращите се в 
съседство голи площи, отнесени към този клас са 239.3 ха (83.3%). 

 
При определяне класовете на пожарна опасност са взети предвид следните таксационни 

характеристики: 
- за иглолистни - участие на дървостоя; пълнота; процент на покритие на площта с подлес и 

храсти от следните видове - келяв габър, трънка, шипка, мъждрян; месторастене. 
- за широколистни - процент на покритие с подлес и храсти, като изброените по-горе 

видове, месторастене.  
- за незалесени площи - покритие и големина на тревната покривка и месторастенето. 
За по-прецизно определяне на класовете на пожарна опастност, според приложение 40, към 

чл.137, ал.2 от Наредба № 18 то е извършено по подотдели (насаждения). 
 
Основните фактори за възникване на горските пожари са: небрежна, непредпазлива или 

умишлена дейност на човека или природни явления. 
Най-честите причини са следните: 
 Изгаряне на треви и храсти при почистване на ливади и ниви, които граничат непосредствено 

с гора; 
 Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове; 
 Небрежно боравене с огън от работници, пастири, туристи; 
 Техническа неизправност на машини и превозни средства, работещи в гората; 
 Самозапалване на лесно запалими вещества и материали; 
 Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до 

горите; 
Самозапалване на сухи треви или дървета при природни явления (мълнии). 
 

2.5.1. Бариерни прегради  

Това са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Бариерни прегради 
могат да бъдат и естествени прегради за огъня - реки, скали, и други, както и  съоръжения, 
построени за други цели(пътища, напоителни канали, просеки за линейни  съоръжения, ловни 
просеки и др.), отговарящи на посочените изисквания. 

Широчината на бариерните прегради е 15-20 метра (без това да важи за естествените 

http://money.bg/news/id_1874891337
http://money.bg/news/id_1874891337
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такива) и се залагат през 5 км в горските територии от I клас на пожарна опасност, през 10 км в 
горските територии от II клас на пожарна опасност и през 15 км в горските територии от III клас 
на пожарна опасност. Съществуващи на територията на цялото стопанста са 60 км бариерни 
противопожартни прегради,от тях приблизително 7 км попадат в площтта на защитената 
зона,проектиране на нови бариерни прегради не се предвиждат.  

 

2.5.2. Лесокултурни прегради  

Това са просеки, почистени от суха растителност с ширина от 6-15 м, които се залагат през  
до 2 км в горските територии от I клас на пожарна опасност, през 2 до 5 км. в горските 
територии от II клас на пожарна опасност и през 5 до 7 км в горските територии от III клас на 
пожарна опасност.Наличните лесокултурни прегради са 350 км. Всички противопожарни 
просеки следва на няколко години (минимум два пъти през периода на действие на плана) да 
се почистват, като за целта се заделят средства в годишните разчети около 35 км попадат в 
площтта на защитената зона,проектиране на нови лесокултурни прегради не се предвиждат.,.  
Съществуващите лесокултурни прегради са означени на противопожарните карти съответно с 
черен цвят съгласно Наредба № 8. 

 

2.5.3. Минерализовани ивици  

Това са незалесени ивици с ширина от 1.5 до 3 м, където горската покривка е отстранена до 
минералният почвен слой. Проектират се по средата на незалесените прегради, по 
периферията на пожарозащитните пояси, както и за отделяне от вилни и работни земи, 
стопански и жилищни сгради, промишлени предприятия, сметища, пътища, ж.п. линии и др. На 
територията на ДЛС „Мазалат „съществуват 72.7 км,около 6 км попадат в площтта на 
защитената зона,проектиране на нови минееализовани ивици не се предвиждат. 

 

2.5.4. Предупредителни табели и плакати с противопожарно съдържание  

Предвижда се да се поставят на входовете в по-големи горски масиви и пътища независимо 
от класа на пожарна опасност на пътя. Общият им брой е 10 като точното им местоположение 
ще е определено от служителите на стопанството, съвместно с противопожарната служба. 

Предупредителните табели трябва да се обозначат съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 година. 
При тяхното захабяване, повреда или изчезване следва да бъдат своевременно подменени. 

 

2.5.5. Санитарни мероприятия край пътища и жп линии  

Лицата, стопанисващи пътищата, които минават през и/или покрай горските територии, са 
длъжни да изпълняват противопожарни мерки - сервитутите им да се поддържат чисти от сухи 
треви, дървесни отпадъци и други горими материали и да спазват изискванията към пътищата 
и местата за спиране и паркиране на превозни средства.  

 

2.5.6. Устройство на места за паркиране и палене на огън  

На територията на стопанството има  достатъчно обособени места за паркиране и палене на 
огън,които са обозначени със табели на терена .  

 

2.5.7 Водоизточници за противопожарни нужди  

Във всеки горскостопански участък трябва да има на подходящи и достъпни места (Във всеки 
горскостопански участък трябва да има на подходящи и достъпни места (водоизточници с 
подстъп) за зареждане на противопожарна техника. Площадките с водоизточниците трябва да 
се обозначат съгласно Наредба №8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските  
територии от пожари. На територията на ловното стопанство  съществуват 16 броя 
водоизточници,които служат при пожар и за площите попадащи в защитената зона, към 
които  сa изградени площадки (подстъпи) към тях .За нуждите на опазването на горите от 
пожари могат да се използват и пожарните хидранти в населените места с водопроводна 
мрежа (Гр.Павел Баня ,и всички налични в селата към община Павел Баня и община 
Казанлък) .Водоизточниците са достатъчни за противопожарните нужди,не се планира 
изграждането на нови водоизточници. 

 
 

2.5.8. Пътища за движение на противопожарни автоцистерни  
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На картите за защита от пожари пътищата за придвижването на противопожарната техника 
(тежка и високопроходима) са показани със съответен цвят.  

 

Изискванията към пътищата за движение на противопожарни автоцистерни са: 
- надлъжен наклон не по-голям от 17 градуса (30 %), напречен наклон 6 %, обща 
товароносимост 18 т, натоварване на ос 14 т, ширина на платното минимум 5.5 - 6 м; 
- на всеки 300 - 500 м се предвижда уширение на платното до 6 - 7 м, което служи за 
разминаване на автоцистерните, когато това не е възможно при съществуващата ширина на 
платното. На всеки 3-5 км при липса на подходящи места се проектират площадки за обръщане 
с размери 12 х 12 м; 
- не се проектират за движение на противопожарни автоцистерни пътища без изход с дължина 
по-голяма от 500 м; 
- гъстота на пътната мрежа, използвана за движение на противопожарни автоцистерни 
минимум 0.5 км/100 ха за всеки стопански участък. 

 

2.5.9. Площадки за кацане на авиационна техника  

На територията на стопанството се изпозват  две хеликоптерни площадки в местността 
Узана и селскостопанското летище до село Асен. 

 

2.5.10. Телефонни постове  

На територията на стопанството мобилните оператори са изградили мрежи с добро 
покритие. 

 

2.5.11. Места за обръщане на противопожарна техника  

В горските територии такива места са бивши временни складове, поляни, кръстовища на 
черните автомобилни пътища и уширения за разминаване. Тези места са обозначени съгласно 
Наредба № 8 от 11.05.2012 г. на противопожарните карти в М 1:25 000.  

 

 

2.5.12. Депа за противопожарен инвентар  

В ТП ДЛС “Мазалат” има шест противопожарни депа намиращи се в сградата на I ГСУ 
Александрово,Горски пунк Лешница,бунгало На ДЛС „Мазалат“ в с. Осетеново,разсадника в гр. 
Павел баня и административната сграда на стопанството в с.Горно сахране, които трябва да се 
поддържат в съответствие с Наредба № 8/11.05.2012 г, на Министерството на земеделието и 
храните за условията и реда за защита на горските територии от пожари. и те трябва да 
съдържат: 4 бр. гръбни пръскачки, 4 бр. кофи за вода, 10 бр. лопати, 4 бр. брадви, 4 бр. кирки, 
20 бр. тупалки, 4 бр. моторни триона, един съд с вместимост 200 л, 5 бр.мотики, 1 бр. моторна 
помпа, 5 бр. съдове за питейна вода с вместимост 10л, 5 бр. железни гребла, 5 бр. ел.фенери, 
радиостанции – 4 броя,  200 – метров шланг със струйник и сечение, съобразно използваните 
противопожарни  и помпи – 1 бр,облекло за гасаческите групи. 

 

2.5.13.  Организиране на патрулно-наблюдателна служба  

На територията на ТП ДГС “Мазалат” ” има изграждена  кула за противопожарно 
наблюдение в отдел  312 7.РДГ „Стара Загора“ кандидаства по проек с външно финансиране за 
изграждане на  2 броя противопожарни кули АНС(автоматични наблщдателни станции) на 
територията на ДЛС „Мазалат“ в следните отдели и подотдели 248 „м“ и 312 „7“ със следните 
координати: с.ш.420 29‘8‘.88“ и.д. 25013’49.15“/ с.ш.420 34‘57.37“ и.д. 25011’23.93“. 

   

2.514.  Превенция срещу пожари  

 
РС ПБЗН се намират в град Павел баня и град Казанлък. При установяване на пожар 

незабавно да се информират противопожарните служби. През пожароопасния сезон връзката с 
тях се осъществява чрез дежурства, давани от служители на стопанството, снабдени с мобилни 
телефони, МПС и съответния оперативен план. Всички предвидени противопожарни 
мероприятия ще се реализират от ТП ДЛС “Мазалат” само в горите държавна собственост. При 
установяване на пожар, незабавно трябва да се информират противопожарните служби. 
Организацията на гасене да става по ежегодно изготвян план-график в ТП ДЛС “Мазалат”. 
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Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. ръководството на ТП ДЛС “Мазалат”  
трябва ежегодно, преди обявяването на пожароопасния сезон, да изготви план за защита на 
горските територии от пожари, които освен посочените по-горе методи и средства за 
предотвратяване, наблюдение и борба с пожари в горските територии, да съдържа описание на 
конкретните действия, насочени към предотвратяване на факторите, създаващи опасност от 
пожари (както е посочено в Наредба № 8). 

Необходимо е всички служители и горски работници на ТП ДЛС “Мазалат”  периодично да се 
инструктират и запознават с Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на 
горските територии от пожари. 

 
Набелязаните мероприятия са достатъчни за предотвратяването, а при нужда и за бързото 

потушаване на евентуално възникнали пожари, но трябва да се изпълнят за срок до 5 (пет) 
години от влизане в сила на ГСП. 

 
 

2.6. Ловностопански мероприятия 
 

За лова и риболова на територията на ДЛС “Мазалат” за съответния ГСП е изработен 
ловоустройствен поект, подвързан в отделен том и представляващ неразделна част от 
горскостопанския план. 

 

3. ЗАЩИТЕНA ЗОНA „  РЕКА ТУНДЖА -1” BG 0001493 

3.1. Площ на зоната и статут  
 

Зоната е в съответствие с Директива 92/43/ЕЕС за Местообитанията. обявена съгласно чл.6, 
ал.1, т.1 и 2 от ЗБР) Директива  92 /43 ЕЕС с решение № 122 от 02.03.2007 год. на МС. 

Разпределението на общата площ на Защитената зона в ТП ДЛС “Мазалат” по вид на 
земите и вид на горите е показано в таблица № 112 . 

 

Таблица № 112 
Разпределение на общата площ по вид на земите и вид на горите 

 

Зона Натура: BG0000192 (Река Тунджа -1) 
 

Вид на земите иглолистни 
широкол. 

високостъблени 
изд.за 

превръщане 
нискостъблени Всичко Процент 

естествен произход 
0.4-1.0 

- 132.3 8.1 39.4 179.8 33.5 

склопени култури 220.4 39.7 - - 260.1 48.5 

несклопени култури - 4.8 - - 4.8 0.9 

естествен произход 
0.1-0.3 

- 7.1 - - 7.1 1.3 

изредени култури 2.5 10.0 - - 12.5 2.3 

всичко насаждения 222.9 193.9 8.1 39.4 464.3 86.5 

клек - - - - - - 

всичко залесена 
площ 

222.9 193.9 8.1 39.4 464.3 86.5 

сечище - 2.7 - - 2.7 0.5 

пожарище - - - - - - 

голина 0.1 15.1 - - 15.2 2.8 

всичко 
незал.дървопр. 

0.1 17.8 - - 17.9 3.3 

поляна 3.3 27.5 - - 30.8 5.7 

обработваема площ 0.3 0.4 - 0.1 0.8 0.2 

разсадник - 0.8 - - 0.8 0.2 

просека 0.1 1.7 - - 1.8 0.3 
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скали 1.0 - - - 1.0 0.2 

ровина 0.8 - - - 0.8 0.2 

река - 5.3 5.0 - 10.3 1.9 

горски разсадник - 4.3 - - 4.3 0.8 

разливище - 1.8 - - 1.8 0.3 

автомобилен път IV 
категория 

2.1 - 0.2 - 2.3 0.4 

всичко недървопр. 
площ 

7.6 41.8 5.2 0.1 54.7 10.2 

всичко устроена 
площ 

230.6 253.5 13.3 39.5 536.9 100.0 

в т.ч. дървопр. 
площ 

223.0 211.7 8.1 39.4 482.2 89.8 

 
 

В защитената зона попадат следните отдели и подотдели на ТП ДЛС “Мазалат“: 
 

Зона Натура 2000 Списък подотдели 
Площ 

ха 

BG0000192 
Река Тунджа 1 

189  а, б, в, д, е, ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14; 314; 315  а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, с, т, 1; 316  а, б, в, г, д, з, и, к, л, м, н, 
1, 2, 4; 317; 318  а, б, в, г, н, о, п, р, т, у, ф, 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20; 319; 455  и, к, л, м, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15; 
457  ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
458  ж, и, к, л, м, п, 5, 6, 7; 478  а, 1, 2. 

536.9 

 
 

3.2. Местообитания  
 

В Защитена зона „Река Тунджа -1” са установени следните  местообитания: 

Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

91Е0 

189  а, б, в, л, м, н, о, с; 314  ф; 315  б; 317  а; 318  а, б, в, о, у; 319  г; 455  р, 
с, т, х, ц, ш; 457  ж, з, и, к, л, м, н, о, п, р, у, х, ц, ч, ш, щ, ю; 458  к, л, м, п; 478  

а 
137.4 

91M0 317  г 0.5 

ВСИЧКО 137.9 

 

Таблица № 113 
Разпределение на площта по местообитания и вид на горите в т.ч. ГФС и ГВКС.3 

Зона Натура:  BG0000192 (Река Тунджа -1) 
 

Местообитан
ия 

иглолистн
и 

широкол. 
високостъбле

ни 

р
е 

изд.за 
превръщан

е 

нискостъбле
ни 

Всичк
о 

% 

в т.ч. ГФС в т.ч. ГВКС.3 

ха ха 

% от 
площт

а 
на 

место
оби- 

таниет
о 

ха 

% от 
площта 

на 
местооби- 

танието 

общо 91Е0 - 129.8 - 7.6 - 137.4 99.6 72.6 52.8 53.6 39.0 

общо 91M0 - - - 0.5 - 0.5 0.4 - - - - 

  

ВСИЧКО - 129.8 - 8.1 - 137.9 100.0 72.6 52.6 53.6 38.9 
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Разпределение на площта по местообитания и ГФС  
Зона Натура:  BG0000192 (Река Тунджа -1) 
 

Местообитания Списък подотдели 
площ 

ха 

91Е0 189   а, б, в, н, о; 319   г; 457   ж, з, л, м, н, о, п, р, у, х, ц, ч, ш, щ, ю 72.6 

ВСИЧКО 72.6 

 
 
Разпределение на площта по местообитания и ГВКС3 (ГФС)  
Зона Натура:  BG0000192 (Река Тунджа -1) 

Зона Натура 
2000 

Списък подотдели 
Площ 

ха 

BG0000192 
Река Тунджа 1 

189  а, б, в, л, н, о; 315   б; 317  а; 318   а, б, в, о, у; 319   а, г; 455  х, ц; 457   з, л, м, 
н, о, п, р, у, х, ц, ч, ш, щ, ю; 478  а. 

125.4 

 
 

3.3. Планирани лесовъдски мероприятия 

3.3.1. Сечи 
 

За десетилетието на територията на Защитена зона „Река Тунджа -1”, са планирани 
възобновителни сечи на обща площ  161.4 ха (30.1% от залесената площ на зоната).  

В таблица №114 е показано разпределението на възобновителните сечи през 
десетилетието по вид на сечта. 

При извеждане на възобновителните сечи да се оставят единични хралупести или групи от 
стари дървета - подходящи за укрития на птици и бозайници, както и да се поддържа мъртва 
дървесина от 8 до 10 на сто от запаса на насажденията, с изключение на насажденията от 
първи и втори клас на пожароопасност.  

Също така да се запазват най-малко 3 - 5 бр. дървета на хектар с диаметър над 20 см на 
височина 130 см с цел осигуряване на биотопна дървесина. 
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Таблица № 114 
Разпределение на площта на насажденията за възобновителна сеч 

през десетилетието по вид на сечта 
 

Зона Натура:  BG0000192 ( Река Тунджа -1) 
 
  
Забележка:В насажденията с местообитания няма предвидени възобновителни сечи. 

 

Стопански 
класове 

постепенна 
Ф1 

постепенна 
Ф2 

постепенна 
ОФ 

постепенно 
котловинна 

групово 
постепенна 

неравномерно 
постепенна 

гола 
за 

топола 

гола 
за 

акация 

общо 
гола 

ОБЩО % 

Черборови 
култури 

- - - 109.8 - - - - - 109.8 68.0 

Широколистен 
В 

- - - - - - 31.1 - 31.1 31.1 19.3 

Акациев - - - - - - - 20.5 20.5 20.5 12.7 

Всичко ЗСпФ - - - 109.8 - - 31.1 20.5 51.6 161.4 100.0 

всичко СтФ - - - - - - - - - - - 

ОБЩО - - - 109.8 - - 31.1 20.5 51.6 161.4 100.0 

ПОЛЗВАНЕ 
(БЕЗ КЛОНИ) 

- - - 7000 - - 4440 1660 6100 13100   

ПОЛЗВАНЕ 
(С КЛОНИ) 

- - - 8300 - - 5145 1750 6895 15195   

 
 
 
 

В таблица № 115 е показан размерът на ползването по площ, запас и вид на сечта през 
десетилетието само за защитена зона Река Тунджа - 1. 
 

Таблица № 115 
Размер на ползването по площ, запас и вид на сечта 

 
Зона Натура:  BG0000192 ( Река Тунджа -1) 

 

Стопански 
класове 

мерни 
едини

ци 

ВЪЗОБ
Н. 

СЕЧИ 

освет
л. 

прочис
тка 

прорежд
ане 

пробир
ка 

селекцио
нна 

изборно 
прорежд

ане 

ВСИЧКО 
ОТГЛЕД

НИ 

общо 
санитар

ни 

ВСИЧКО 
ТЕХНИЧЕ

СКИ 

ОБЩ
О 

% 

ОТГЛЕЖ
ДАНЕ 

НА 
ПОДРАС

ТА 

ИЗСИЧА
НЕ НА 

ПОДЛЕС
А 

Бялборови 
култури ЗСпФ 

ха - - - - 0.8 - - 0.8 - - 0.8 0.4 - - 

куб.м - - - - 60 - - 60 - - 60 0.4 - - 

Черборови 
култури ЗСпФ 

ха 109.8 - - - 24.1 - - 24.1 - - 133.9 71.9 - 31.2 

куб.м 7000 - - - 790 - - 790 - - 7790 55.8 - - 

Всичко 
иглолистни 
ЗСпФ 

ха 109.8 - - - 24.9 - - 24.9 - - 134.7 72.3 - 31.2 

куб.м 7000 - - - 850 - - 850 - - 7850 56.3 - - 

всичко 
иглолистни 

ха 109.8 - - - 24.9 - - 24.9 - - 134.7 72.3 - 31.2 

куб.м 7000 - - - 850 - - 850 - - 7850 56.3 - - 

Широколисте
н В ЗСпФ 

ха 31.1 - - - - - - - - - 31.1 16.7 - - 

куб.м 4440 - - - - - - - - - 4440 31.8 - - 

Всичко 
широколист
ни 
високостъбл
ени ЗСпФ 

ха 31.1 - - - - - - - - - 31.1 16.7 - - 

куб.м 4440 - - - - - - - - - 4440 31.8 - - 

всичко 
широколист
ни 
високостъбл
ени 

ха 31.1 - - - - - - - - - 31.1 16.7 - - 

куб.м 4440 - - - - - - - - - 4440 31.8 - - 

Акациев 
ЗСпФ 

ха 20.5 - - - - - - - - - 20.5 11.0 - - 

куб.м 1660 - - - - - - - - - 1660 11.9 - - 

Всичко 
нискостъбле
ни ЗСпФ 

ха 20.5 - - - - - - - - - 20.5 11.0 - - 

куб.м 1660 - - - - - - - - - 1660 11.9 - - 

всичко 
нискостъбле

ха 20.5 - - - - - - - - - 20.5 11.0 - - 

куб.м 1660 - - - - - - - - - 1660 11.9 - - 
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ни 

ВСИЧКО 
ПОЛЗВАНЕ 

ха 161.4 - - - 24.9 - - 24.9 - - 186.3 100.0 - 31.2 

куб.м 13100 - - - 850 - - 850 - - 13950 100.0 - - 

 
 
 
Забележка: В насажденията с предвидени местообитания няма планирани сечи. 
 

3.3.2. Залесявания 
 
Общо залесяване е предвидено на площ от 32.5 ха - след извеждане на гола сеч за 

тополата и механизирана почвоподготовка орни пояси ще се залесят с клон топола I214 - 32.1 
ха и с черна топола 0.4 ха, за което ще са необходими общо 16.3 хил. бр. резници. 
Предвиденото залесяване е в следните отдели и подотдели: №№ 314 з; 315 а; 318 н, т, ф; 455 
и, к, м, ч; 457 с, т, ф. 

При избора на дървесни видове за залесяване са взети предвид условията на месторастене 
и стопанската изгода, като е използван подходящият за конкретните месторастения състав. 

Таблица № 116 
Разпределение на предвидената през десетилетието площ за залесяване 

и на необходимия посадъчен материал по дървесни видове 
 

Зона Натура:  BG0000192 (Река Тунджа -1) 
 

Дървесен 
вид 

Залесяване Посадъчен материал 

след гола сеч Всичко 
% 

фиданки на 1 ха фиданки всичко 

хектари хиляди броя 

тп I-214 32.1 32.1 98.8 0.5 16.1 

Черна 
топола 

0.4 0.4 1.2 0.6 0.2 

всичко 32.5 32.5 100.0 - 16.3 

 

 

3.3.3. Паша 
 

Общата площ, върху която се забранява паша е 344.1 ха. В таблица № 117 е показано как се 
разпределя тя по горскостопански участъци. 

                                                  Таблица № 117 
Размер на площта, забранена за паша 
Зона Натура:  BG0000192 ( Река Тунджа -1) 

  
Обща 
площ 

ха 

Забранена 
площ за 

паша 
ха 

% 
от общата 

площ 

ГСУ 1 105.3 89.8 16.7 

ГСУ 3 431.6 254.3 47.4 

всичко 536.9 344.1 64.1 

 
 
 

3.4. Оптимален подходящ състав 
             

В Защитена зона „Река Тунджа -1” целта на стопанисване на горите е възстановяване на 
характерната за района широколистна дървесна растителност, което е видно от таблица № 
118. 
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Таблица № 118 
Сравнение на площта по дървесни видове в сегашния и  

подходящия състав 
Зона Натура:  BG0000192 ( Река Тунджа -1) 

 

дървесни видове 

СЕГАШЕН СЪСТАВ ПОДХОДЯЩ СЪСТАВ 

залесена площ залесена площ дървопр. площ 

ха % ха % ха % 

Бял бор 22.3 4.8 19.8 4.3 19.8 4.1 

Черен бор 162.8 35.1 112.1 24.2 112.2 23.3 

Червен дъб 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 

Зимен дъб 10.4 2.2 43.2 9.3 43.2 9.0 

Благун - - 2.6 0.6 2.6 0.5 

Цер 8.1 1.8 23.9 5.1 23.9 5.0 

Габър 5.3 1.2 5.3 1.1 5.3 1.1 

Бряст 0.1 - 0.1 - 0.1 - 

Мъждрян 0.5 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 

Орех 4.7 1.0 1.5 0.3 1.5 0.3 

Акация 43.3 9.3 45.4 9.8 45.4 9.4 

Келяв габър 7.8 1.7 7.8 1.7 7.8 1.6 

Атласки кедър 0.2 - 0.2 - 0.2 0.1 

Полски бряст 0.4 0.1 1.4 0.3 1.4 0.3 

Върба 1.6 0.3 1.6 0.3 1.6 0.3 

Бяла върба 1.9 0.4 2.8 0.6 2.8 0.6 

Черна елша 136.8 29.5 139.1 30.0 139.1 28.8 

Едролистна липа 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 

Сребролистна липа 2.4 0.5 2.4 0.5 2.4 0.5 

тп I-214 54.4 11.7 52.5 11.3 60.5 12.5 

Черна топола - - 0.9 0.2 10.7 2.2 

Дива череша 0.1 - 0.1 - 0.1 - 

  

всичко 464.3 100.0 464.3 100.0 482.2 100.0 

 
 

    3.5. Противопожарни мероприятия 

 
Всички мероприятия за защита на горските територии от пожари са планирани съгласно 

Закон за горите от 2011 г. (чл. 136), изм. и доп., ДВ бр. 60 от 07.08.2015 г., в сила от 
07.08.2015 г., Наредба № 18 от 5.10.2015 г. (ДВ бр.82 от 2015 г.) и са спазени изискванията на 
новата Наредба № 8/11.05.2012 год. на МЗХ при планирането на дейностите по опазване на 
горите от пожари.  

Противопожарните дялове са обособени от участъци с еднакъв клас на пожарна опасност 
и са показани на стопанска карта в мащаб 1:25000 - съществуващите противопожарни 
мероприятия с черен цвят и новопланираните със син цвят. На същите карти са оцветени и 
класовете на пожарна опасност: с червен цвят - І клас, с жълт цвят - ІІ клас, със зелен цвят - III 
клас, както и пътищата за движение на противопожарна техника - с червена непрекъсната линия. 
Всички водни площи са оцветени със светлосин цвят. На картите са нанесени и всички 
съществуващи и планирани противопожарни мероприятия: бариерни прегради, лесокултурни 
прегради, минерализовани ивици, водоизточници за противопожарни нужди, места за палене на 
огън, места за паркиране и почивка и други. 

 

Горите стопанисвани от ТП ДЛС “Мазалат” са разделени според степента на пожарен риск в 
три класа: 
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Таблица № 119 

Разпределение на общата площ по класове на  
пожарна опасност и ГСУ 

Зона Натура:  BG0000192 ( Река Тунджа -1) 

Tериториален 
обхват 

Kласове на пожарна 
опасност 

Всичко 
I клас 

висока 
II клас 
средна 

III клас 
ниска 

хектари 

ГСУ 1 
площ - 5.4 99.9 105.3 

проценти - 1.0 18.6 19.6 

  

ГСУ 3 
площ 11.0 226.1 194.5 431.6 

проценти 2.0 42.2 36.2 80.4 

  

ВСИЧКО 
площ 11.0 231.5 294.4 536.9 

проценти 2.0 43.2 54.8 100.0 

 

Към I клас с висока пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и култури 
на много сухи, сухи и сухи до свежи месторастения с височина до 8 метра, насаждения със 
съхнещи ветровални и снеговални петна, непочистени сечища и пожарища, както и 
намиращите се в съседство голи площи с гъста и висока тревна покривка, с обща площ   11.0  
ха (2.0 %). 

 

Към II клас със средна пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и 
култури на свежи до сухи месторастения, както и всички широколистни дървостои на много 
сухи, сухи и сухи до свежи месторастения. Тук са отнесени и незалесените голи площи с гъста и 
висока тревна покривка. Общата площ на териториите, отнесени към този клас е 231.5 ха 
(43.2%). 

 
Към III клас с ниска пожарна опасност са отнесени всички иглолистни насаждения и 

култури на свежи до влажни и влажни месторастения, както и всички широколистни дървостои 
на свежи до сухи, свежи, свежи до влажни и влажни месторастения и намиращите се в 
съседство голи площи, отнесени към този клас са 294.4 ха  (54.8%). 

 
При определяне класовете на пожарна опасност са взети предвид следните таксационни 

характеристики: 
- за иглолистни - участие на дървостоя; пълнота; процент на покритие на площта с подлес и 

храсти от следните видове - келяв габър, трънка, шипка, мъждрян; месторастене. 
- за широколистни - процент на покритие с подлес и храсти, като изброените по-горе 

видове, месторастене.  
- за незалесени площи - покритие и големина на тревната покривка и месторастенето. 
За по-прецизно определяне на класовете на пожарна опастност, според приложение 40, към 

чл.137, ал.2 от Наредба № 18 то е извършено по подотдели (насаждения). 
 
Основните фактори за възникване на горските пожари са: небрежна, непредпазлива или 

умишлена дейност на човека или природни явления. 
Най-честите причини са следните: 
 Изгаряне на треви и храсти при почистване на ливади и ниви, които граничат непосредствено 

с гора; 
 Изхвърляне на неизгасени клечки кибрит и фасове; 
 Небрежно боравене с огън от работници, пастири, туристи; 
 Техническа неизправност на машини и превозни средства, работещи в гората; 
 Самозапалване на лесно запалими вещества и материали; 
 Късо съединение и аварии на електрически далекопроводи, които минават над и в близост до 

горите; 

http://money.bg/news/id_1874891337
http://money.bg/news/id_1874891337
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 Самозапалване на сухи треви или дървета при природни явления (мълнии). 
 

3.5.1. Бариерни прегради  

Това са просеки, почистени от растителност и растителни отпадъци. Бариерни прегради 
могат да бъдат и естествени прегради за огъня - реки, скали, и други, както и  съоръжения, 
построени за други цели(пътища, напоителни канали, просеки за линейни  съоръжения, ловни 
просеки и др.), отговарящи на посочените изисквания. 

Широчината на бариерните прегради е 15-20 метра (без това да важи за естествените 
такива) и се залагат през 5 км в горските територии от I клас на пожарна опасност, през 10 км в 
горските територии от II клас на пожарна опасност и през 15 км в горските територии от III клас 
на пожарна опасност. Съществуващи на територията на цялото стопанста са 60 км бариерни 
противопожартни прегради,от тях приблизително 10 км попадат в площтта на защитената 
зона,проектиране на нови бариерни прегради не се предвиждат.  

 

3.5.2. Лесокултурни прегради  

Това са просеки, почистени от суха растителност с ширина от 6-15 м, които се залагат през  
до 2 км в горските територии от I клас на пожарна опасност, през 2 до 5 км. в горските 
територии от II клас на пожарна опасност и през 5 до 7 км в горските територии от III клас на 
пожарна опасност.Наличните лесокултурни прегради са 350 км. Всички противопожарни 
просеки следва на няколко години (минимум два пъти през периода на действие на плана) да 
се почистват, като за целта се заделят средства в годишните разчети около 52 км попадат в 
площтта на защитената зона,проектиране на нови лесокултурни прегради не се предвиждат.,.  
Съществуващите лесокултурни прегради са означени на противопожарните карти съответно с 
черен цвят съгласно Наредба № 8. 

 

3.5.3. Минерализовани ивици  

Това са незалесени ивици с ширина от 1.5 до 3 м, където горската покривка е отстранена до 
минералният почвен слой. Проектират се по средата на незалесените прегради, по 
периферията на пожарозащитните пояси, както и за отделяне от вилни и работни земи, 
стопански и жилищни сгради, промишлени предприятия, сметища, пътища, ж.п. линии и др. На 
територията на ДЛС „Мазалат „съществуват 72.7 км,около 8 км попадат в площтта на 
защитената зона,проектиране на нови минееализовани ивици не се предвиждат. 

 

3.5.4. Предупредителни табели и плакати с противопожарно съдържание  

Предвижда се да се поставят на входовете в по-големи горски масиви и пътища независимо 
от класа на пожарна опасност на пътя. Общият им брой е 20 като точното им местоположение 
ще е определено от служителите на стопанството, съвместно с противопожарната служба. 

Предупредителните табели трябва да се обозначат съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 година. 
При тяхното захабяване, повреда или изчезване следва да бъдат своевременно подменени. 

 

3.5.5. Санитарни мероприятия край пътища и жп линии  

Лицата, стопанисващи пътищата, които минават през и/или покрай горските територии, са 
длъжни да изпълняват противопожарни мерки - сервитутите им да се поддържат чисти от сухи 
треви, дървесни отпадъци и други горими материали и да спазват изискванията към пътищата 
и местата за спиране и паркиране на превозни средства.  

 

3.5.6. Устройство на места за паркиране и палене на огън  

На територията на стопанството има  достатъчно обособени места за паркиране и палене на 
огън,които са обозначени със табели на терена .  

 

3.5.7 Водоизточници за противопожарни нужди  

Във всеки горскостопански участък трябва да има на подходящи и достъпни места (Във всеки 
горскостопански участък трябва да има на подходящи и достъпни места (водоизточници с 
подстъп) за зареждане на противопожарна техника. Площадките с водоизточниците трябва да 
се обозначат съгласно Наредба №8/11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските  
територии от пожари. На територията на ловното стопанство  съществуват 16 броя 
водоизточници,които служат при пожар и за площите попадащи в защитената зона, към 
които  сa изградени площадки (подстъпи) към тях .За нуждите на опазването на горите от 
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пожари могат да се използват и пожарните хидранти в населените места с водопроводна 
мрежа (Гр.Павел Баня ,и всички налични в селата към община Павел Баня и община 
Казанлък) .Водоизточниците са достатъчни за противопожарните нужди,не се планира 
изграждането на нови водоизточници. 

 
 

3.5.8. Пътища за движение на противопожарни автоцистерни  

 
На картите за защита от пожари пътищата за придвижването на противопожарната техника 

(тежка и високопроходима) са показани със съответен цвят.  

 

Изискванията към пътищата за движение на противопожарни автоцистерни са: 
- надлъжен наклон не по-голям от 17 градуса (30 %), напречен наклон 6 %, обща 
товароносимост 18 т, натоварване на ос 14 т, ширина на платното минимум 5.5 - 6 м; 
- на всеки 300 - 500 м се предвижда уширение на платното до 6 - 7 м, което служи за 
разминаване на автоцистерните, когато това не е възможно при съществуващата ширина на 
платното. На всеки 3-5 км при липса на подходящи места се проектират площадки за обръщане 
с размери 12 х 12 м; 
- не се проектират за движение на противопожарни автоцистерни пътища без изход с дължина 
по-голяма от 500 м; 
- гъстота на пътната мрежа, използвана за движение на противопожарни автоцистерни 
минимум 0.5 км/100 ха за всеки стопански участък. 

 

3.5.9. Площадки за кацане на авиационна техника  

На територията на стопанството се изпозват  две хеликоптерни площадки в местността 
Узана и селскостопанското летище до село Асен. 

 

3.5.10. Телефонни постове  

На територията на стопанството мобилните оператори са изградили мрежи с добро 
покритие. 

 

3.5.11. Места за обръщане на противопожарна техника  

В горските територии такива места са бивши временни складове, поляни, кръстовища на 
черните автомобилни пътища и уширения за разминаване. Тези места са обозначени съгласно 
Наредба № 8 от 11.05.2012 г. на противопожарните карти в М 1:25 000.  

 

 

3.5.12. Депа за противопожарен инвентар  

В ТП ДЛС “Мазалат” има шест противопожарни депа намиращи се в сградата на I ГСУ 
Александрово,Горски пунк Лешница,бунгало На ДЛС „Мазалат“ в с. Осетеново,разсадника в гр. 
Павел баня и административната сграда на стопанството в с.Горно сахране, които трябва да се 
поддържат в съответствие с Наредба № 8/11.05.2012 г, на Министерството на земеделието и 
храните за условията и реда за защита на горските територии от пожари. и те трябва да 
съдържат: 4 бр. гръбни пръскачки, 4 бр. кофи за вода, 10 бр. лопати, 4 бр. брадви, 4 бр. кирки, 
20 бр. тупалки, 4 бр. моторни триона, един съд с вместимост 200 л, 5 бр.мотики, 1 бр. моторна 
помпа, 5 бр. съдове за питейна вода с вместимост 10л, 5 бр. железни гребла, 5 бр. ел.фенери, 
радиостанции – 4 броя,  200 – метров шланг със струйник и сечение, съобразно използваните 
противопожарни  и помпи – 1 бр,облекло за гасаческите групи. 

 

3.5.13.  Организиране на патрулно -наблюдателна служба  

На територията на ТП ДГС “Мазалат” ” има изграждена  кула за противопожарно 
наблюдение в отдел  312 7.РДГ „Стара Загора“ кандидаства по проек с външно финансиране за 
изграждане на  2 броя противопожарни кули АНС(автоматични наблщдателни станции) на 
територията на ДЛС „Мазалат“ в следните отдели и подотдели 248 „м“ и 312 „7“ със следните 
координати: с.ш.420 29‘8‘.88“ и.д. 25013’49.15“/ с.ш.420 34‘57.37“ и.д. 25011’23.93“. 

   

3.514.  Превенция срещу пожари  
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РС ПБЗН се намират в град Павел баня и град Казанлък. При установяване на пожар 

незабавно да се информират противопожарните служби. През пожароопасния сезон връзката с 
тях се осъществява чрез дежурства, давани от служители на стопанството, снабдени с мобилни 
телефони, МПС и съответния оперативен план. Всички предвидени противопожарни 
мероприятия ще се реализират от ТП ДЛС “Мазалат” само в горите държавна собственост. При 
установяване на пожар, незабавно трябва да се информират противопожарните служби. 
Организацията на гасене да става по ежегодно изготвян план-график в ТП ДЛС “Мазалат”. 

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. ръководството на ТП ДЛС “Мазалат”  
трябва ежегодно, преди обявяването на пожароопасния сезон, да изготви план за защита на 
горските територии от пожари, които освен посочените по-горе методи и средства за 
предотвратяване, наблюдение и борба с пожари в горските територии, да съдържа описание на 
конкретните действия, насочени към предотвратяване на факторите, създаващи опасност от 
пожари (както е посочено в Наредба № 8). 

Необходимо е всички служители и горски работници на ТП ДЛС “Мазалат”  периодично да се 
инструктират и запознават с Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на 
горските територии от пожари. 

 
Набелязаните мероприятия са достатъчни за предотвратяването, а при нужда и за бързото 

потушаване на евентуално възникнали пожари, но трябва да се изпълнят за срок до 5 (пет) 
години от влизане в сила на ГСП. 

 

 

3.6. Ловностопански мероприятия 
 

За лова и риболова на територията на ДЛС “Мазалат” за съответния ГСП е изработен 
ловоустройствен поект, подвързан в отделен том и представляващ неразделна част от 
горскостопанския план. 

 

4. ЗАЩИТЕНA ЗОНA „ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН БУФЕР” BG 

0002128 
Площта на защитената зона се припокрива напълно с площтта на Защитена зона 

„Централен Балкан Буфер“ BG 0001493 по директивата  за хабитатите  

4.1. Площ на зоната и статут  
 

Зоната е в съответствие с Директива 79/409/ЕЕС за дивите птици. обявена съгласно чл.6, 
ал.1, т.1 и 2 от ЗБР) Директива  79/409/ЕЕС и е обявена със Заповед № РД-321 от 04.04.2013 г., 
бр. 46/2013 на ДВ. 

   Цели на обявяване: 
Опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане 

на тяхното благоприятно природозащитно състояние; 
Възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо 

подобряване на природозащитното им състояние. 

   Предмет на опазване (видове и местообитания): 
Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 3 от ЗБР: Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд 

(Pernis apivorus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален 
орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Планински кеклик (Alectoris graeca 
graeca), Сокол скитник (Falco peregrinus), Лещарка (Bonasa bonasia), Ливаден дърдавец (Crex 
crex), Бухал (Bubo bubo), Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), Уралска улулица (Strix 
uralensis), Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Козодой (Caprimulgus europaeus), 
Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), 
Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), Горска 
чучулига (Lullula arborea), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногуша мухоловка 
(Ficedula parva), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), 
Градинска овесарка (Emberiza hortulana), Късопръст ястреб (Accipiter brevipes), Белоопашат 
мишелов (Buteo rufinus), Kръстат (царски) орел (Aquila heliaca), Сирийски пъстър кълвач 
(Dendrocopos syriacus); 

 Съгл. чл. 6, ал. 1, т. 4 от ЗБР: Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), 
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Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus), Орко (Falco subbuteo). 

Режим на дейности: 
Забранява се използването на неселективни средства за борба с вредителите по горите и в 

селското стопанство; 
Забранява се използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; 
 Забранява се залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в 

обработваеми земи и трайни насаждения. 
 
 

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ 
 
Този горскостопански план е изработен от колектив при “Агролеспроект” ЕООД, филиал  

град Велинград, в състав: инж. Радослав Петаков – водещ лесоинженер, инж. Виталий Гил,инж. 
Стоянка Дановскав, инж. Юсуф Калъч,инж. Мехмед Онбаши,техник-лесовъд Иван Велев, 
техник-лесовъд Али Али. 

 
Теренната работа е извършена от 22.06.2020 година до 04.12.2020 година, а камералната - 

от 05.12.2020 година до 30.04.2021 година.  
 
При картирането на гората за картна основа са използвани топографски карти в мащаб 1:10 

000 (от 1972 година). Използвани са също така и стопанските карти от миналото устройство в 
мащаб 1:10 000. За цялата територия на стопанството са използвани мащабирани цифрови 
ортофото снимки (мащаб 1:10 000) . 

Картният материал е изработен  и инж. Петя Георгиева. 
 
Използваните бонитетни и растежни таблици са следните: 
 

Бял бор (култури) - Кръстанов, Беляков, Шиков 
Бял бор (насаждения) - Тюрин 
Черен бор (култури) - Цаков 
Черен бор (насаждения) - Недялков 
Смърч - Тюрин 
Ела - Герхард 
Бук (семенен) - Недялков 
Бук (издънков) - Недялков, Кръстанов, Беляков 
Дъб (семенен) - Вименауер 
Дъб (издънков) - Шустов 
Липа (семенна) - Армашеску, Тома, Децей, Дорин 
Липа (издънкова) - Матвеев, Мотин 
Ясен - Вименауер 
Тополи - Кръстанов, Беляков, Попски 
Трепетлика - Тюрин 
Бреза  - Тюрин 
Акация - Ж. Георгиев 
Върба - Ж. Георгиев 
Елша - Давидов 
Келяв габър - Ж. Георгиев 

 
Запасът на зрелите семенни насаждения е определен чрез пълно клупиране или чрез 

математико-статистически методи. 
Запасът на младите, средновъзрастните и дозряващите насаждения и култури е определен по 

растежни таблици, при минимална височина 3 метра. 
 
Настоящият горскостопански план влиза в сила след утвърждаването му от  ИАГ 

София, като продължителността на ревизионния период ще бъде десет години. 
 
 


	Таблица № 2
	Таблица № 3
	Таблица № 7
	Таблица № 7А
	Таблица № 26
	Таблица № 27
	Таблица № 31
	Таблица № 31А
	2. 2. Преглед на изпълнението на предвидените сечи през ревизионния период по площ
	Таблица № 40
	Разпределение на ОБЩАТА ПЛОЩ и ЗАПАС по ГСУ
	Зона Натура:  BG0001493 (Централен Балкан буфер)
	Разпределение на предвидената през десетилетието площ за залесяване и на необходимия посадъчен материал по дървесни видове
	Защитена зона  BG0000261 (Язовир Копринка)

	Зона Натура:  BG0000192 ( Река Тунджа -1)

